
Zawartość pudełka:
8 laleczek 

12 kartoników ze strojami

Instrukcja

54 ubranka
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W co 
się ubrać ?



UKŁADANKA
W tym wariancie dzieci tworzą własne kreacje, układając ubranka 

na obrazkach przedstawiających laleczki.

GRA   WARIANT I

PRZYGOTOWANIE DO GRY
Wszystkie dzieci otrzymują po dwa obrazki z lalkami – jeden przedstawiający 

chłopca, drugi dziewczynkę – i kładą je przed sobą. Ubranka należy 
rozłożyć na środku stołu obrazkami do góry – tak, aby wszyscy mieli 

do nich łatwy dostęp. Teraz z talii kartoników przedstawiających gotowe 
stroje usuwamy dwa kartoniki oznaczone symbolem gwiazdki   

i odkładamy je do pudełka. Pozostałe kartoniki tasujemy, układamy w stos 
(obrazkami do dołu) i umieszczamy obok ubranek.

PRZEBIEG ROZGRYWKI
Każde dziecko bierze po jednym kartoniku z talii i kładzie go na stole 

obrazkiem do dołu. Gdy wszyscy wezmą swoje kartoniki, odkrywają ich 
wierzch – na trzy cztery. Teraz dzieci starają się jak najszybciej ubrać swoją 
lalkę w prezentowany na kartoniku strój. Same muszą zadecydować, czy jest 
on bardziej odpowiedni dla chłopca czy dla dziewczynki. Ten, kto pierwszy 

skończy ubierać swoją lalkę, mówi: „Stop!”.  W tym momencie wszyscy 
przerywają swoje działania i sprawdzają, czy najszybsze dziecko prawidłowo 

dopasowało strój do swojej lalki (porównując go do obrazka na kartoniku).
Jeśli lalka najszybszego dziecka została ubrana prawidłowo, zabiera 

ono kartonik ze strojem i kładzie go obok swoich laleczek. Za każdy taki 
kartonik otrzymuje jeden punkt. Pozostali zwracają swoje kartoniki,  

te zaś są ponownie tasowane. Ubranka laleczek wracają na środek stołu.
Jeśli dziecko nieprawidłowo ubrało swoją lalkę, to nie otrzymuje ono 

żadnych punktów. Jego kartonik wraca do wspólnej puli.



Gra kończy się w momencie, gdy liczba kartoników w talii jest mniejsza 
od liczby grających dzieci. Wygrywa ten, kto na koniec gry zgromadzi 

najwięcej punktów (czyli kartoników z gotowymi strojami). 
W przypadku remisu dzieci razem cieszą się z wygranej.   

GRA   WARIANT II

W wariancie II w grze biorą udział wszystkie kartoniki przedstawiające 
gotowe stroje (łącznie jest ich 12). Elementy strojów na kartonikach 
oznaczonych gwiazdką powtarzają się: można je znaleźć na czterech 
różnych kartonikach. Zawsze są to buciki lub nakrycie głowy. Dzieci, 

które wylosowały kartoniki z powtarzającymi się elementami, będą 
dodatkowo rywalizowały ze sobą o zdobycie danego elementu stroju. Jeśli 
na kartonikach powtarza się nakrycie głowy, jego posiadaczem zostanie 

pierwsze dziecko, które je chwyci. Drugie dziecko nie może  
tym samym dokończyć ubierania swojej lalki. W przypadku,  

gdy na kartonikach powtarzają się buciki, pierwsze dziecko, które chwyci 
jeden z bucików pasujących do swojego zestawu, ma prawo zabrać od razu 

całą parę. Drugie dziecko nie może wówczas dokończyć ubierania swojej lalki. 
Pozostałe zasady gry nie ulegają zmianie.

Niniejszy wariant przeznaczony jest dla dzieci starszych, 
które chciałyby zagrać w grę 

o wyższym poziomie trudności.



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.

Pełna oferta gier granny na: sklep.granna.pl

www.granna.pl

00263/3

Ilustracje: Beata Batorska


