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Przygotowanie gry:
Przed pierwszą grą należy ostrożnie wycisnąć z arkuszy żetony papierowych torebek.

Posortujcie małe karty według rodzajów przysmaków. W zależności od tego,
ile osób będzie grało, połóżcie na środku stołu:

przy grze w dwie osoby po 1 karcie każdego przysmaku
przy grze w trzy osoby po 2 karty każdego przysmaku
przy grze w cztery osoby po 3 karty każdego przysmaku

Gra Piatnika nr 665691
© Piatnik, 2021 – Printed in Austria piatnik.pl

Celem gry jest zebranie jak najwięcej papierowych torebek, które zdobywa się za złapanie widelcem przysmaków,
odpowiadających wyłożonym na stole kartom. 

Widelce w dłoń! Zaczynamy!
Gra zręcznościowa, polegająca

na łapaniu przysmaków

Pizza, burgery ale także soczyste owoce i chrupiące warzywa – to mogą być przysmaki, chętnie
spożywane między głównymi posiłkami! Problem w tym, że jest ich na stole za mało i nie dla
wszystkich wystarczy. Komu uda się schwytać widelcem najwięcej smakołyków?

72 duże karty przysmaków 

24 małych kart
(po 3 na każdy przysmak) 

4 widelce

30 żetonów torebek 

1 instrukcja 

6+ 2-4 20 PL

Cel gry:
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Facebook.com/PiatnikPolska

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

Kto zbierze 4 karty z takim samym przysmakiem, kładzie je
na stole obrazkami do góry, by wszyscy mogli je zobaczyć.
Natychmiast kończy się przekazywanie kart i każdy gracz
łapie swój widelec. Każdy stara się znaleźć na stole JEDNĄ
małą kartę z takim przysmakiem, który jest na 4 wyłożonych
na stół kartach i złapać ją swoim widelcem. Ale na stole jest
o jedną kartę mniej niż uczestników gry! W każdej rundzie
komuś nie uda się więc złapać karty.

Każdy, komu uda się złapać właściwą kartę, otrzymuje w
nagrodę żeton papierowej torebki i kładzie go przed sobą
na stole. Uwaga: Jeżeli ktoś przy wykładaniu kart się pomyli
i wyłożone karty pokażą różne przysmaki, ten ma pecha.
Przegrywa daną rundę i wszyscy pozostali gracze biorą po
żetonie torebki. Jeżeli dwóch lub więcej graczy
jednocześnie wyłoży 4 karty, runda jest powtarzana. Może
się zdarzyć, że dwaj gracze równocześnie złapią tę samą
mała kartę. Jeżeli nie da się ustalić, kto zrobił to wcześniej,
runda jest powtarzana.

Gra zaczyna się! Każdy z graczy równocześnie wybiera z ręki
jedną kartę i kładzie ją po swojej prawej stronie, przekazując
ją w ten sposób sąsiadowi z prawej. Trwa to dotąd, aż ktoś
zbierze 4 karty z takim samym przysmakiem. Obowiązują
przy tym następujące zasady:

Oddawaną kartę połóż na stole obrazkiem do dołu i
przesuń w kierunku sąsiada z prawej. 

Kiedy weźmiesz ze stołu kartę, obejrzyj ją i zdecyduj,
czy chcesz ją zachować, czy przekazać dalej. Jeżeli
zachowujesz kartę, weź z ręki inną i połóż na stole. 

Gracz, po lewej stronie którego leży talia do dobierania,
nie bierze karty od sąsiada z lewej, tylko wierzchnią
kartę z talii. 

Ostatni w kolejności gracz nie przekazuje karty
sąsiadowi z prawej, tylko odkłada ją na stos kart
odrzuconych, leżący obok talii do dobierania. 

Starajcie się, aby przekazywanie kart odbywało się
równocześnie i płynnie. Między dwoma graczami nie
może leżeć więcej niż jedna karta!

Wszystkie małe karty należy ponownie rozłożyć na stole.
Wszystkie duże karty należy potasować i rozdać graczom
po 4. Kolejną rundę zaczyna ten, kto w poprzedniej nie
zdobył żetonu. 

Gra kończy się po 10 rundach. Gracz, który zebrał najwięcej
torebek, zostaje zwycięzcą. Przy równej liczbie zebranych
torebek, gra ma więcej zwycięzców.

Żetony papierowych torebek połóżcie obok na stole.

Duże karty przysmaków potasujcie i rozdajcie każdemu
graczowi po 4. Gracze biorą je do ręki. Pozostałe karty
będą stanowiły talię do dobierania. Najmłodszy gracz
bierze tę talię i kładzie na stole po swojej lewej stronie. 
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Jeżeli gracie w SNACK ATTACK pierwszy raz, przed rozpoczęciem
rozgrywki wypróbujcie łapanie widelcem małych kart. Widelec należy
wziąć do ręki i „nakłuć“ nim wybraną małą kartę. Trzeba przy tym
zwrócić uwagę na to, by widelec był skierowany prosto na kartę. Przy
dotknięciu karty, zęby widelca chowają się i karta przytrzymywana jest
małymi przyssawkami. Teraz trzeba widelec z kartą przysunąć do
siebie i ostrożnie zdjąć kartę. Na końcu widelca jest przycisk, którego
naciśnięcie powoduje ponowne wysunięcie zębów widelca. Trzeba
kilka razy spróbować złapać kartę, żeby nabrać wprawy w
posługiwaniu się widelcem.

Zwróćcie uwagę na to, by żadna karta nie leżała na
innej. Pozostałe karty należy odłożyć do pudełka. 

Każdy gracz bierze jeden widelec i kładzie obok siebie
na stole.

Uwaga! 
Gra nie jest przeznaczona dla dzieci
poniżej 36 miesięcy.
Niebezpieczeństwo uduszenia z
powodu małych elementów, które
mogą zostać połknięte lub
wchłonięte. Proszę zachować adres.

Nowa runda:

Przebieg gry:

Instagram.com/PiatnikPolska


