
“SARANG LEBAH”
Enviro Game

Permainan sarang lebah merupakan gabungan antara permainan ular tangga, 
monopoli dan Landscape  game yang kemudian dikembangkan sedemikian rupa 
hingga tercipta permainan yang kami beri nama ”sarang lebah”.

Kenapa bernama sarang lebah?

Nama tersebut kami ambil dari bentuk kotak-kotak persegi enam yang  
menyerupai bentuk sarang lebah. Dalam permainan ini terdapat dua tokoh (icon) 
yaitu "eba" sebagai lebah jantan dan "abee" sebagai lebah betina.

Apa keunggulan permainan Sarang Lebah ? 

Mendidik anak , berlatih secara : 
- Kognitif  (melatih kecerdasan membaca, menerapkan dan meniru). 
- Afektif (melatih emosional untuk mengubah perilaku dan mendengarkan). 
- Psikomotorik (melatih kemampuan untuk bertindak, dsb).

Apa yang menjadi tujuan permainan ini ?

- Sarana untuk bermain dan hiburan
- Memberikan pengetahuan tentang lingkungan hidup, konservasi & pemanasan 

global

Apa saja alat bermain yang dibutuhkan ?

- Gambar permainan
- Dadu
- Tempat untuk mengocok dadu / Tangan
- Pion / Orang-orangan / Batu kecil
- Kartu

K
o
g
n i

t i f ,
A fekt i f ,

P
s i k o m o t o

r i
kMELATIH

HIJAU | BLACK

HIJAU | BLACK

CARA BERMAIN

1.  Permainan ini dapat dimainkan oleh 2-4  orang.
2.  Dimulai setelah para pemain menentukan siapa yang akan menjadi pemain 

pertama, dengan cara melempar dadu. Bagi yang mendapat angka dadu paling 
banyak atau besar, berhak bermain terlebih dahulu.

3.  Jalur permainan ini melingkar menuju ke tengah permainan.
4.  Jika pemain menginjak kotak sarang lebah berwarna hitam, maka pemain 

”selesai” atau mengulang dan harus kembali ke kotak sarang lebah nomor 1 
(start). Jika pemain mempunyai kartu bebas, maka tidak perlu kembali ke start, 
tetapi tetap berhenti di kotak hitam. (Penjelasan lebih lanjut, bisa di lihat di 

     no. 7)
5.  Jika pemain menginjak kotak sarang lebah berwarna hijau atau merah maka 

pemain berhak mengambil kartu yang sudah tersedia sesuai dengan kotak 
yang ditempati saat itu, dan pemain wajib melaksanakan perintah yang tertulis 
didalamnya. Kemudian kembalikan kartu tersebut dibagian paling bawah dari 
tumpukan kartu tersebut.

6.  Jika lemparan dadu pemain menunjukkan angka 6 maka pemain berhak 
melempar kembali. Jika angka 6 muncul sebanyak 3 kali secara berturut-turut 
maka pemain dikenakan hukuman game over dan harus memulai kembali dari 
angka 1.

7.  Jika pemain mendapatkan kartu bebas baik untuk hitam, merah, maupun hijau, 
maka simpanlah kartu tersebut. Kartu tersebut dapat digunakan untuk 

     menghindari kotak hitam, merah maupun hijau pada saat pemain tepat 
berhenti di kotak tersebut. Setelah kartu tersebut selesai dipakai, kembalikan 
kartu tersebut ke tumpukan kartu, dan simpan di bagian paling bawah.

**Selamat bermain**          


