
RULES OF GAME 

KELAS 1 DAN 2 (MOVE BOARD) 

1. Permainan dilakukan oleh 4 pemain dalam 1 regu 

2. Regu pemain didapatkan dari undian yang dilakukan sebelumnya 

3. Dalam 1 kali sesi permainan ada 4 regu 

4. Dalam permainan pindah batu bata ananda mendapatkan 4 papan untuk di injak dan 1 papan yang 

akan diletakkan paling belakang 

5. Setiap regu akan memindahkan papan sebagai alas injaknya menuju kotak pertanyaan dan jawaban 

6. Setiap regu mendapat sepasang kotak jawaban dan pertanyaan dimana tiap-tiap kotak berisi 10 

pertanyaan dan jawaban 

7. Setiap regu memilih 1 pertanyaan dalam kotak pertanyaan dan memilih 1 jawaban yang sesuai dengan 

pertanyaan yang dipilih pada kotak jawaban 

8. Pertanyaan dan jawaban yang dipilih akan ditempel pada papan yang telah disediakan panitia 

9. Setiap regu memiliki waktu 3 menit untuk memilih pertanyaan dan jawaban pada kotak (untuk babak 

penyisihan), 2 menit (untuk babak semifinal) dan 1 menit (untuk babak final) 

10. Jika ada regu yang seri maka akan di ambil regu tercepat dan paling tepat dalam merangkai soal dan 

jawaban 

KELAS 3 DAN 4 (MINI BOWLING) 

1. Permainan dilakukan oleh 4 pemain dalam 1 regu 

2. Regu pemain didapatkan dari undian yang dilakukan sebelumnya 

3. Dalam 1 kali sesi permainan ada 4 regu 

4. Dalam permainan mini bowling setiap peserta harus menggelindingkan bola mengenai pion yang 

memiliki warna berbeda dan menjawab pertanyaan berdasarkan warna pion, kuning bernilai 1 untuk 

soal mudah, hijau bernilai 2 untuk soal sedang dan merah bernilai 3 untuk soal sukar 

5. Setiap regu mendapatkan 1 bola untuk menjatuhkan pion bowling secara bergantian 

6. Setiap anggota regu memiliki 3 kali kesempatan untuk menggelindingkan bola jika tidak tepat sasaran  

7. Setiap regu memiliki waktu maksimal 10 menit (penyisihan) 8 menit (semifinal) 5 menit (final) untuk 

mengumpulkan skor berdasarkan pion yang dijatuhkan 

8. Setiap regu harus mengumpulkan skor terbanyak dan waktu tercepat untuk bisa lolos ke babak 

selanjutnya 

9. Jika ada salah satu anggota regu yang tidak bisa menjawab pertanyaan maka bisa pas dan berganti 

anggota yang lain untuk bermain 

10. Jika ada regu yang seri maka akan di ambil regu tercepat dan skor terbanyak 

KELAS 5 DAN 6 (FOOD CLAIN BALL) 

1. Permainan dilakukan oleh 5 pemain dalam 1 regu 

2. Regu pemain didapatkan dari undian yang dilakukan sebelumnya 

3. Dalam 1 kali sesi permainan ada 2 regu 

4. Dalam permainan food clain ball 4 orang anggota harus memindahkan bola yang telah diberi angka 

dengan menggunakan karet dan rafia yang telah disediakan panitia   

5. Pada 4 ujung rafia dipegang oleh 4 orang anggota untuk memindahkan bola menuju tempat yang 

ditentukan 

6. Anggota ke 5 berada di meja yang bertugas untuk mengarahkan 4 anggota untuk meletakkan bola 

dalam botol yang sesuai rantai makanan yang akan dibentuk 

7. Regu yang paling cepat dan tepat dalam membuat rantai makanan (dari produsen sampai pengurai) 

adalah pemenangnya 

8. Dalam 1 sesi permainan batas waktu permainan 10 menit, jika melebihi batas yang ditentukan dan 

tidak ada regu yang selesai maka regu yang menyusun paling mendekati sempurna adalah 

pemenangnya 


