Laro: Habulin ang Polar Bear
Ayos:
Gupitin ang mga card ng larong “Habulin ang Polar Bear”. Mayroong dalawa
sa bawat larawan at ilang blangkong card para gumawa ka ng sarili mong
mga card.

Habulin ang mga Polar Bear!
1. Haluin ang mga card at tig-iisang ibigay ang mga ito nang nakataob sa
bawat manlalaro hanggang sa wala nang matirang mga card. Ayos lang
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kung magkakaiba ang bilang ng mga card ng mga manlalaro.
2. Mauuna ang pinakabata sa pamamagitan ng pagtihaya niya sa kanyang
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card at paglagay niya rito sa gitna ng mesa. Susunod ang manlalaro sa
kanyang kaliwa, kaya makakatíra ang lahat.
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3. Ang Paghabol! Ang layunin ng laro ay ang makuha ang lahat ng card sa
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deck. Para magawa ito, kapag itinihaya ang card na Batang Polar Bear o
Mama Polar Bear, ang manlalarong unang maghahampas ng kanyang
kamay sa tumpok ang makakakuha ng tumpok. Ilalagay niya ito sa ilalim ng
sarili niyang tumpok. Mas malapit na siyang manalo sa laro!
4. Kapag naubos na ang mga card ng isang manlalaro, makakapaglaro pa rin
siya hanggang sa itihaya ang susunod na card na Polar Bear. Kung hindi
siya makakahabol, aalisin siya sa laro.
5. Ipagpatuloy ang paglalaro hanggang makuha ng isang manlalaro ang lahat
ng card. Siya ang magiging Kampeon sa Paghabol sa Polar Bear!

Subukan Ito:
• Maaari mo ring gamitin ang mga card na ito para maglaro ng laro
ng memorya. Ihilera ang lahat ng card nang nakataob. Magsalitsalitan sa pagtihaya ng dalawang card sa isang pagkakataon. Kung
makakahanap ka ng pares, maaari mong kunin ang mga card. Sino
ang nakakuha ng pinakamaraming magkatugmang pares?
• Anu-ano ang ilan sa mga hayop na mayroon sa tinitirhan mo?
Gumawa ng mga card na nagpapakita ng ganitong mga hayop.
Laruin muli ang laro ng pagtutugma, habang idinaragdag ang mga
card ng hayop na ginawa mo.
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Gumawa ng sarili mong
mga card!
Huwag kalimutang gumuhit
ng dalawa ng bawat card.
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