
Wesoła gra na spostrzegawczość
Hartwig Jakubik
Dla 2-5 graczy od 5 lat

Bzzz, bzzz, bzzz bzyczą wkoło pszczółki. Jeśli chcesz zdobyć najwięcej garnuszków
miodu, musisz być spostrzegawczy. Popatrz, gdzie jest najwięcej kwiatków w
kolorze wyrzuconym na kostce i odpowiednio ustaw swoją pszczółkę na polu gry.

Zawartość pudełka:

30 płytek kwiatków

30 żetonów z garnuszkami
miodu:
po 10 z jednym, dwoma
i trzema garnuszkami
5 pszczółek z podstawkami

1 kolorowa kostka

1 instrukcja

;
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Cel gry:
Celem gry jest zebranie jako pierwszy
10 garnuszków miodu, poprzez sprytne
ustawianie swojej pszczółki na kwiatkach.

Przygotowanie gry:
• Przed pierwszą grą należy ostrożnie

wycisnąć tekturowe elementy z arkuszy
i umieścić pszczółki w podstawkach.

• Kwadratowe płytki kwiatków należy
przypadkowo rozłożyć na stole, tworząc
prostokąt 5x6, stanowiący pole gry.
Każdy z graczy bierze jedną pszczółkę.
Kolorową kostkę i żetony z garnuszkami
miodu należy położyć obok pola gry.

Przebieg gry:
Wybierzcie gracza startowego. Bierze on
do ręki kostkę i rzuca. Odpowiednio do
koloru, który wypadł na kostce, wszyscy
gracze jednocześnie starają się umieścić
swoje pszczółki na płytkach kwiatków tak,
by jak najwięcej kwiatków w tym kolorze
było w poziomym i pionowym rzędzie,
wyznaczonym przez pole, na którym stoi
pszczółka. Liczą się przy tym zarówno
płatki, jak i środki kwiatków.

Uwaga: trzeba szybko podejmować
decyzje, bo na jednej płytce może stać
tylko jedna pszczółka!

Przykład:

Pomarańczowa pszczółka jako pierwsza
została ustawiona na polu gry. Wyrzucony
kolor ŻÓŁTY jest na płatkach kwiatka,
na którym stoi pszczółka, na środkach
dwóch kwiatków w poziomym rzędzie, a
w pionowym rzędzie na płatkach jednego
kwiatka i na środku innego. W sumie kolor
żółty pojawia się 5 razy.

Gdy wszyscy gracze ustawią pszczółki
na kwiatkach, następuje podliczenie.
Gracze wspólnie sprawdzają, ile kwiatków
w odpowiednim kolorze jest w rzędach
każdej pszczółki.
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W zależności od liczby graczy i zajętego miejsca, przydzielane są garnuszki miodu:

Przy remisie gracze otrzymują po tyle
samo garnuszków.

Przykład dla trzech graczy:

Wszystkie pszczółki zostały ustawione.
Liczba żółtych kwiatków, wskazanych
przez pszczółkę każdego z graczy i
przydział garnuszków z miodem wygląda
następująco:

Pomarańczowa pszczółka:
5 kwiatków

Żółta pszczółka: 4 kwiatki

Zielona pszczółka: 3 kwiatki
0 garnuszków miodu

2 graczy

3 graczy

4 lub 5 graczy

1. miejsce
2 garnuszki

2 garnuszki

3 garnuszki

2. miejsce

1 garnuszek

2 garnuszki

3. miejsce

1 garnuszek

Po przydzieleniu garnuszków miodu,
każdy z graczy zabiera z pola gry swoją
pszczółkę. Przed rozpoczęciem następnej
rundy każdy gracz, począwszy od gracza
startowego, może zamienić miejscami dwa
dowolne kwiatki.

W kolejnej rundzie graczem startowym
zostaje następny gracz w kolejności
zegarowej. Rzuca on kostką i wszyscy
jednocześnie ustawiają pszczółki na
kwiatkach.

Zakończenie gry:
Gra kończy się, gdy jeden z graczy zbierze
10 lub więcej garnuszków miodu. Gracz z
największą liczbą zebranych garnuszków
zostaje zwycięzcą. Przy równej liczbie
garnuszków może być więcej zwycięzców.
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Polub nas

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

W przypadku pytań lub uwag
do gry, prosimy o kontakt:

Kluwi s.c., ul. Żeromskiego
14/15, 05-500 Piaseczno

facebook.com/PiatnikPolska
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