
TRICOURS – KOLM TEEKONDA

See on kaasakiskuv mäng osavusele, mida saab mängida koos kahe sõbraga. 
Mängu eesmärk seisab selles, et liigutada rõnga sees asuvat kuulist mööda värvilisi jooni nii, et see ei kukuks oma teel  
aukudesse. 
Seda võib teha edukalt, kui lahendada ülesannet koos. Mängu Tricours saab võita üksnes koostööd tehes, ilma 
võitluseta võimu üle. 
Ettevalmistus: igal kolmel mängijal on oma värviline nurk vastavalt nööri lõpus olevale kuulikesele. Mänguvälja keskel  
asub punane täpp. See on rõnga algasend, millesse asetatakse esimene värviline kuulike. Enne mängu algust proovige,  
mis toimub, kui igaüks teist hakkab oma nööri tõmbama. 
Reeglid:  Kuulikese värvus määrab teekonna, s.t. joone värv mängulaual peab kokku langema kuulikese värvusega.  
Mängijad peavad kindlaks määrama nöörist tõmbamise tugevuse  - keegi tõmbab nõrgemini, keegi tugevamini. 

Mängu eesmärk seisneb selles, et hoida kuulike mängulaual ja mitte lasta sellel auku kukkuda. Auku peab pall kukkuma  
teekonna lõpus: punase ringiga ümbritsetud ava punases nurgas on punase kuulikese sihtpunkt. Kollane kuulike peab  
sattuma kollase ringiga ümbritsetud auku ja sinine sinise ringiga auku. 
Kui kuulike kukub mõnda auku poolel teekonnal, langeb see kuulike mängust välja. 
Siis tuleb järgmise kuulikese kord. Kuulike peab liikuma oma värvi joont mööda. 

Mäng loetakse lõppenuks, kui kõik kolm kuulikest on jõudnud õigesse auku – oma „koju“. 
Selle mängu võidate üksteist aidates. 

Mänguvariant: Kui olete selles mängus juba piisavalt osavaks saanud, võib proovida veidi raskemat mänguvarianti. Võib  
mängida vaid ühe kaaslasega ehk mängijate arv pole mitte kolm vaid kaks. Sel juhul on ühel mängijal käes kaks nööri. 

Kui see mäng osutub liiga lihtsaks, proovige mängida omavahel nii, et ei räägi üksteisega ja ei kommenteeri mängu käiku.  

See mäng treenib osavust ja koordinatsiooni, õpetab meeskonnatööd. 
Pidevalt muutuv mängusituatsioon stimuleerib tähelepanu ja keskendumisvõimet ning suhtlemisoskust. 
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