
szorstka
część z ha-
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gładka
część

Zawartość gry:
15 kartoników ze zwierzętami
5 różnych zwierząt, po 3 kartoniki na zwierzę

15 par rzepów

15 kartoników z wzorami
5 różnych wzorów, po 3 kartoniki na wzór

21 żetonów

1 instrukcja
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Zabawna gra pamięciowa • dla 2 - 5 graczy od 5 lat
Brad Ross & Jim Winslow • Ilustracje: Rooobert Bayer

Tigerilla, Niedźwiedziotoperz i przyjaciele muszą znaleźć swoje odbicia lustrzane. Na dodatek aż po dwa!
Gracz, któremu uda się odkryć trzy identyczne kartoniki, otrzyma żeton. Kiedy gracze odnajdą wszystkie
zwierzęta, poszukiwania wcale się nie kończą – zaczynają szukać identycznych zwierzęcych wzorów.
Ponieważ wzory są przyczepione do zwierząt rzepami, można je przed każdą grą poprzepinać. Dzięki temu
każda gra jest wyjątkowa.

Cel gry:
Każdy z graczy stara się jako pierwszy uzbierać 5 żetonów. Gracze otrzymują
żetony za odnajdywanie poprawnych „trójek“ zwierząt lub wzorów.

Do trzech
razy sztuka!

piatnik.com
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kartoników ze zwierzętami kartoników z wzorami

Przygotowanie do gry:
• Przed pierwszą rozgrywką ostrożnie wyjmijcie

kartoniki i żetony z ramek. Następnie podzielcie
kartoniki na zwierzęta i wzory. Na środku każdego
kartonika, na stronie bez rysunku, przyklejcie
odpowiednie elementy rzepów:

– szorstkie części rzepów (z haczykami) przyklej-
cie na kartonikach zwierząt

– gładkie części rzepów (bez haczyków) przyklej-
cie na kartonikach z wzorami

• Do każdego kartonika ze zwierzęciem przy-
czepcie kartonik z wzorem. Kartoniki należy
połączyć tak, aby żadne trzy identyczne kar-
toniki zwierząt nie były połączone z trzema
identycznymi kartonikami z wzorami.

• Ustalcie, czy chcecie zacząć od szukania zwierząt
czy wzorów i połóżcie kartoniki drugą stroną do
góry. Następnie pomieszajcie kartoniki i ułóżcie
na środku stołu tak, aby wszyscy gracze mieli do
nich dostęp.

• Połóżcie z boku żetony. Możemy zaczynać!

Przebieg gry:
• Rozpoczyna najmłodszy gracz. Rozgrywka prze-

biega zgonie z ruchem wskazówek zegara.

• Kiedy jest Twoja kolej, możesz odsłonić dowolne
dwa zakryte kartoniki, jeden po drugim.

– Jeśli oba kartoniki pokazują taki sam obrazek,
możesz odsłonić trzeci kartonik. Jeśli trzy
obrazki pasują, otrzymujesz w nagrodę żeton, a
kartoniki pozostają odsłonięte na stole.

– Jeśli odsłonięte przez Ciebie kartoniki NIE pa-
sują, zasłaniasz je z powrotem. Nie odsłaniasz
trzeciego kartonika.

Następnie zaczyna się kolejka kolejnego gracza.

• Kiedy odnaleźliście cztery trójki zwierząt lub
wzorów, runda dobiega końca. Odsłaniamy trzy
ostatnie kartoniki, a pozostałe zostawiamy na tych
stronach, na których już leżą. Mieszamy wszyst-
kie kartoniki i od razu przechodzimy do kolejnej
rundy, zaczynając od następnego w kolejności
gracza. Tym razem szukamy trójek kartoników
drugiego rodzaju.
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Przykład:
Postanowiliście zacząć grę od szukania zwierząt. Układacie zatem kartoniki obrazkami zwierząt do dołu i
wzorami do góry, po czym zaczynają się poszukiwania.

Jeśli jeden z graczy w swojej kolejce znalazł trzy kartoniki z identycznymi zwierzętami, zostawia je odsło-
nięte i otrzymuje żeton. Gracie tak do momentu, aż cztery trójki zwierząt zostaną odsłonięte. Odkrywacie
trzy ostatnie zakryte kartoniki.

Następnie zaczyna się kolejna runda. Tym razem szukacie kartoników z identycznymi wzorami. Ponieważ
kartoniki leżą już wzorami do dołu, nie trzeba ich odwracać. Oczywiście wciąż możecie je pomieszać,
utrudniając tym samym poszukiwania.
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Polub nas

Koniec gry:
Gra dobiega końca gdy jeden z graczy zbierze
5 żetonów. Gracz ten zostaje zwycięzcą.

Jeśli po dwóch rundach nie będzie jeszcze zwy-
cięzcy, możecie albo rozpocząć kolejną rundę
tak, jak rozpoczęliście drugą, albo porozczepiać
żetony i złożyć jeszcze raz. Dobrej zabawy!

W przypadku pytań lub uwag do gry, prosimy o kontakt:
Kluwi s.c. • ul. Żeromskiego 14/15 • 05-500 Piaseczno
www.piatnik.pl

Uwaga!
Nieodpowiednie dla dzieci poniżej
36 miesięcy. Zawiera małe elementy,
które mogą zostać połknięte.
Niebezpieczeństwo uduszenia.
Zachowaj adres.
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