Strony wydrukować w dupleksie na papierze (najlepiej technicznym) format A4 i wyciąć wzdłuż linii.
Pozostawione wolne miejsca możesz uzupełnić wymyślonymi przez siebie sytuacjami i ich konsekwencjami w ramach gry.

Pół nocy spędziłeś
z telefonem, przez co
nie mogłeś skupić się
podczas lekcji.
Czekasz jedną kolejkę.

Kolega chciał pograć
z Tobą w piłkę.
Wykręciłeś się nauką,
a tak naprawdę całe
popołudnie spędziłeś
przy telefonie.
Wracasz na pole
sprzed rzutu kostką.

Zamiast się uczyć, cały
swój czas spędzasz na
grach na telefonie.
Średnia ocen będzie
kiepska!
Cofasz się na
najbliższe zielone pole.

Ciągle hejtujesz w
necie. Lubisz sprawiać
innym przykrość?
Cofasz się na
najbliższe fioletowe
pole.

Zapomniałeś zrobić
zakupy. Ważniejsze
dla Ciebie było
zdobywanie kolejnych
leveli.
Cofasz się na
najbliższe granatowe
pole.

Byłeś nerwowy, wręcz
agresywny, kiedy nie
mogłeś znaleźć
ładowarki
do telefonu.
Cofasz się 3 pola.

Byłeś świadkiem, jak
starszy uczeń gnębił
pierwszoklasistę. Nie
pomogłeś. Stałeś
i nagrywałeś filmik,
który natychmiast
wrzuciłeś do
Internetu.

Jesteś strasznie
kłótliwy i trudno z
Tobą wytrzymać.
Wszystkie rozmowy z
Tobą dotyczą tylko
nowych modeli
telefonów
komórkowych.

Kamera szkolna
uchwyciła moment,
w którym z plecaka
kolegi wyjmowałeś
pieniądze, które od
razu wydałeś na
najnowszy model
telefonu.

Wracasz na START.

Czekasz jedną kolejkę.

Czekasz dwie kolejki.

Znowu pożyczyłeś
pieniądze, żeby kupić
doładowanie do
telefonu. Dług rośnie!

Wpatrzony w ekran
telefonu niemal
wpadłeś pod
nadjeżdżający
samochód.

Czekasz jedną kolejkę.

Już nie chodzisz tak
wyprostowany jak
dawniej. Spędzanie
długich godzin przy
telefonie przypłaciłeś
garbem na plecach.
Cofasz się na
najbliższe żółte pole.

Kolejny raz spóźniłeś
się do szkoły. Zajęty
w autobusie grą na
telefonie przegapiłeś
dwa przystanki.

Cofasz się 5 pól.

Przesuwasz się
o 2 pola do tyłu.

Dotkliwie pobiłeś
kolegę, który
niechcący wytrącił Ci
telefon z ręki.

Znowu, zamiast zjeść
spokojnie obiad
z rodziną, grałeś na
telefonie. To już Twój
kolejny pominięty
posiłek.

Wracasz na START.
Czekasz dwie kolejki.
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