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gdzie jesteś?
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Zawartość pudełka:

6 plansz

36 żetonów

Instrukcja

Drogi Kliencie!

Nasze gry kompletowane są ze szczególną starannością. 
Jeżeli jednak zdarzą się jakieś braki (za co z góry serdecznie przepraszamy), 

możesz zgłosić reklamację e-mailem – na adres: service@granna.pl.

Nie zapomnij podać swojego imienia, nazwiska i adresu 
(miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu i mieszkania) 

oraz napisać, jakiego elementu gry brakuje.

Jeżeli chcesz otrzymywać drogą mailową wiadomości o nowościach, 
wyślij e-mail z taką informacją na adres: 

service@granna.pl i podpisz go imieniem i nazwiskiem.

00227/3

Pełna oferta gier granny na: www.sklep.granna.pl

www.granna.pl



Cel gry
Gracze mają 6 dużych plansz i 36 małych żetonów. Ich zadaniem jest 
jak najszybsze odnalezienie przedmiotów i zwierząt z małych żetonów 

na dużych planszach.

Przygotowanie do gry
Każdy z graczy bierze po jednej planszy (lub dwie czy nawet trzy plansze 
– w zależności od liczby graczy) i układa przed sobą. Żetony układamy 

obrazkami do dołu w pudełku i delikatnie mieszamy. Rozpoczyna 
najmłodszy gracz, następnie gra toczy się zgodnie z kierunkiem ruchu 

wskazówek zegara.

Przebieg gry
W swoim ruchu gracz wyciąga żeton z pudełka, pokazuje go innym 

graczom i mówi na głos co jest na nim narysowane. Kto zauważy taki 
przedmiot lub zwierzątko na swojej planszy i zgłosi to, 

ten dostaje obrazek. Kładzie go na planszy tam, gdzie znajduje się jego 
odpowiednik. Żeton, po który nikt się nie zgłasza, trafia z powrotem 

do pudełka.

Gracz wyciąga żeton z pudełka, ale go nie pokazuje. Opisuje tylko, 
co jest na nim narysowane. Ten kto znajdzie na swojej planszy opisany 
przedmiot lub zwierzątko, zgłasza się i (oczywiście, jeśli się nie pomylił!) 

otrzymuje obrazek. 

Koniec gry
Wygrywa ten, kto pierwszy zapełni swoja planszę.  

Które obrazki pasują do których plansz?
Nad rzeką: 

owca, latawiec, wiewiórka, kot, piłka, motyl

Wigilia: 
świeczka, wianek, dzwonek, krowa, prezent, lalka

Wesołe miasteczko: 
ptak, samolot, papuga, pies, damska torebka, robaczek

Przyjęcie urodzinowe: 
księżyc, pająk, zając, szklanka z sokiem, cukierek, mysz

Świat bajek: 
diabełek, ryba, nietoperz, miś, ważka, ślimak

Zoo: 
balon, deskorolka, banan, lody, pudel, żaba 
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