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5,6 : vaporiĝu

Maizokampo
1,2,3,4  : elfluu
5,6 : vaporiĝu
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Akvujo

Subtera lago : 
1,2,3 → elfluu !
4,5,6 → restu !

vulkano

(vaporiĝo)

fonto

arbo

arbo

arbo

komenco

(vaporiĝo)

Vento blovas !

(pluvo en la maro : 
revenu al la komenco!)

(pluvo al la 
grundo faras 
riveron ...)

(vaporiĝo)

(neĝo)

(enfluo 
en la 
tero)

sublimado

(fandado)

(pluvo sur la tero)

Vento blovas !

1,2,3 → elfluu
4,5 → restu !
6→vaporiĝu



En esperanto : Ciklo de akvo
(laŭ « anserludo » kaj https://water.usgs.gov/edu/watercycle-kids-esperanto.html, 
https://water.usgs.gov/edu/watercycle-kids-french.html, kaj aliaj lingvoj)

Celo de tiu ludo : fari la ciklon de molekulo de akvo, kiu vaporiĝas el la maro (dekstre) kaj devas 
reveni al ĝi per la enfluejo de la rivero (do ĝenerale laŭ kontraŭhorloĝen).
Ludantoj metas siajn peonojn sur la startĉeloj (komenco). Ili lanĉas la ĵetkubon laŭvice, kaj movas la peonon 
laŭ la rezulto de tiu lanĉo.

Priskribo de la ĉeloj : 
La ĉeloj estas blankaj cirkloj, kun foje literoj. Foje sagoj foriras de la ĉeloj.
Kiam la peono alvenas sur blanka ĉelo (sen litero), sed el kiu foriras sago, la peono iru tuj sur la ĉelo je la 
fino de la sago. Tiuj ĉeloj antaŭenmovigas en la ciklo (vaporo iĝas pluvo aŭ neĝo, ekzemple), sed ĉeloj kun 
literoj malantaŭenmovigas en la ciklo (vaporiĝo, kaj reveno al nubo, ekzemple).
Kiam la peono alvenas sur ĉelo kun « D » (demando »), necesas preni demandokarton. La demandokarto 
havas difinon de vorto, kaj la ludanto devas diveni la vorton. Kiam la respondo estas taŭga, la ludanto rajtas 
antaŭeniri po unu ĉelo en la ciklo (sed tio ne nepras : se la sekvanta ĉelo sendas la peonon al ne dezirata ĉelo,
la ludanto preferos resti sur la ĉelo).

Ĉeloj kun aliaj literoj (krom D)
- en la neĝo, S estas sublimado : reiro al nubo
- estas lago en la kunfluejo de tri riveroj. Kiam la peono estas sur iu el la du ĉeloj « L », kiam la ludanto 
lanĉas la ĵetkubon, se la rezulto estas 1, 2 aŭ 3, la peono antaŭeniru, sed se la rezulto estas 4 aŭ 5, ĝi restu 
surloke, kaj se la rezulto estas 6, ĝi vaporiĝu (iru al nuboj).
- estas maizokampoj en la ebenaĵo, proksimaj de rivero (litero M). La akvo de la rivero, akvumita en la 
kampo, povas ĉu vaporiĝi, ĉu flui al la rivero. 1, 2, 3 kaj 4 ebligas elflui al la rivero, sed 5 aŭ 6 kaŭzas 
vaporiĝon (reiro al nuboj).
- la akvujo (literoj Ak) kaŭzas etan halton (la peono ne moviĝu dum unu rondiro)
- la arboj (litero A) kaŭzas vaporiĝo (reiro al nuboj)
- en la riveroj, la litero E estas enfluo en la teron, do la peono iras sub la grundo, al la subtera akvo.
La subtera akvo fluas ankoraŭ al la fonto, sub la tero, sed multaj ĉeloj havas demandojn. Se la peono alvenas 
sur la ĉelo « V » (vulkano), ĝi solviĝas en la magmo (fandita ŝtono), eliras de la tero per la vulkano, kaj iras 
al la nuboj. Se la peono alvenas al la subtera lago, ĝi povas antaŭeniri nur per ĵetkuba rezulto 1, 2 aŭ 3.
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glacio (nomo) solida formo 
de akvo

vaporo (nomo) gasa 
formo de akvo

vaporiĝo / vaporado 
(nomo) kiam la likva akvo 
iĝas vaporo

fandi (verbo) kiam la glacio 
(aŭ la neĝo) iĝas likva

precipiti (verbo) kiam la 
vaporo iĝas likvo

nebulo (nomo) parto de la 
atmosfero, en kiu estas 
multe da gutetoj da akvo

kondensado / 
kondensiĝo (nomo) 
kiam la vaporo iĝas likvo

(akvo)fonto (nomo) 
elirejo de likva akvo el la tero

pluvo (nomo) aro da gutoj 
kiu falas de la atmosfero al 
la tero (aŭ al la plantoj, aŭ al 
la homoj...)

rivero (nomo) fluanta akvo

suno (nomo) el ĝi venas la 
energio de tiu ciklo de akvo

roso (nomo) aro da gutetoj, 
kiu aperas frumaten sur 
plantoj, vitroj, ktp.

radiko (nomo) parto de 
planto kiu prenas akvo el la 
grundo

lago (nomo) granda kvanto 
de akvo (ne salita)

folio (nomo) parto de 
planto el kiu akvo iĝas 
vaporo al aero

fiŝo (nomo) vertebrulo kiu 
vivas en akvo

maro / oceano (nomo) 
grandega kvanto de akvo 
(salita)

atmosfero (nomo) la aero, 
en kiu iras vaporo, kaj el kiu 
venas la pluvo.

vulkano (nomo) loko de la 
Tero, el kiu fluas fandita ŝtono 
(magmo) kaj vaporo

akvo (nomo) : ĝia kemia 
formulo estas
H2O (Ho du O) 


	En esperanto€: Ciklo de akvo

