Кубики историй

Як грати
Всі 9 кубиків треба гарно перемішати у долонях та кинути на стіл. А тепер починай складати
історію, яка завжди буде починатись словами: «Одного разу…» та повинна містити всі поняття,
зображення яких випало на верхніх гранях кубиків. Починай з того символу, який першим
привернув Твою увагу. Неправильних розповідей не існує, але зображення повинні «розбудити»
Твою уяву.
Наш мозок має здібності до образного мислення. Поєднуй образи та складай свою історію. Чим
більше Ти будеш грати, тим легше складатимуться довгі історії та розвинені речення. В цю гру
можна грати самостійно або в компанії, де кожен по черзі, розповідає свою версію історії з
використанням всіх 9 символів.
Зберігай свої історії: записуй їх, малюй, знімай на відео або аудіо.
Історії з продовженням: спробуй продовжувати історію, яку розпочав розповідати суперник.
Як довго Ви зможете утримувати сюжетну лінію?
Розширення можливостей гри: чи зможеш Ти скласти історію без посилання на зображення
безпосередньо? Підключай уяву та використовуй творчі асоціації!
Змішування наборів: якщо перемішати кубики з декількох наборів, завжди вибери 9, але 3
кубики відклади для початку історії, 3 - для продовження та 3 для фіналу.
Використовуй свою уяву на повну! У всьому світі люди знаходять безліч способів грати з
Rory’s Story Cubes®. Поділись своїми ідеями на www.storycubes.com.
Как играть
Бросьте все 9 кубиков на стол. Начните со слова «Однажды…» и придумайте историю, которая
объединит все 9 изображений, выпавших на кубиках. Начинайте с первого изображения,
которое привлекло ваше внимание. Не существует плохих историй, цель игры дать возможность
картинкам пробудить ваше воображение.
У Вас все получится! Ваш мозг обладает образным мышлением, что позволяет ему найти связь
между изображениями. Чем больше вы будете играть, тем легче будет рассказывать длинные и
интересные истории. Вы можете играть в одиночку или в компании, где каждый рассказывает
свою историю, используя один и тот же набор из 9 выпавших изображений.
Храните свои истории: Записывайте, зарисовывайте или снимайте на видео!
Рассказ с продолжением: Продолжайте одну и ту же историю с каждым новым броском
кубиков. Как долго вы сможете это делать?
Продвинутый уровень: Можете ли вы рассказать историю, не называя напрямую выпавшие
изображения? Какие ассоциации вы сможете придумать к картинкам?
Смешивание наборов: Используйте смешанный набор из 9 кубиков от разных серий во время
игры. Но всегда берите ровно 9 кубиков - 3 вы используете для начала истории, 3 для
продолжения и 3 в конце.
Используйте свое воображение. Люди по всему миру изобретают свои способы игры с Rory’s
Story Cubes®. Поделитесь своими идеями на www.storycubes.com.
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