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Straszny bałagan panuje w gnieździe dinozaurów. Co chwila zamieniają się miejscami. Spróbujcie
nad tym zapanować i zmienić chaos w porządek tak, by każdy dinozaur trafił na właściwe miejsce.
Komu uda się to zrobić najszybciej?

Cel gry:
Jako pierwszy zebrać po jednej karcie w każdym kolorze.

20 kart dinozaurów –
po 4 w 5 kolorach

1 kolorowa kostka

1 instrukcja
5 jajek –
każde składa się z dinozaura w innym
kolorze, gniazda i pokrywki

Dinozaurowa gra pamięciowa
dla 2-4 osób od 5 lat

Zawartość pudełka:

1 trójwymiarowa plansza,
przedstawiająca wielkie gniazdo,
podzielona na 5 kolorowych
obszarów; w każdym obszarze jest
miejsce na dwa jajka

15

PL

piatnik.pl



Przygotowanie gry:
Przed pierwszą grą należy ostrożnie wypchnąć elementy
gry z arkuszy.

Trójwymiarową planszę połóżcie na środku stołu.
Przezroczystą tarczę obróćcie tak, by ścianki
oddzielające kolorowe obszary znalazły się nad
namalowanymi kamieniami.

Wszystkie jajka przykryjcie pokrywkami i dobrze
wymieszajcie, a następnie ustawcie na dowolnych
polach planszy.

Kostkę i kolorowe karty połóżcie obok planszy.

Przebieg gry:
Najmłodszy gracz zaczyna. Następnie gra przebiega w
kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara.

Jeżeli na ciebie przypada kolejka, rzuć kostką.

Gdy wypadnie kolorowa ścianka (żółta,
czerwona, fioletowa, zielona, niebieska),
możesz wykonać jedną z trzech akcji:

Przestawić jedno z jajek na pole
w kolorze wyrzuconym na
kostce, pod warunkiem, że pole
to jest wolne. Następnie możesz
zajrzeć do jajka, aby zobaczyć,
jakiego koloru jest ukryty w nim
dinozaur.

Przestawić jedno jajko z pola w
kolorze wyrzuconym na kostce,
na dowolne inne niezajęte pole.
Dopiero po przestawieniu
możesz sprawdzić, jakiego
koloru jest ukryty w jajku
dinozaur.

Sprawdzić, jakiego koloru jest
dinozaur w jajku leżącym na
polu wyrzuconego koloru.
Jeżeli na polach tego koloru są
dwa jajka, możesz zajrzeć tylko
do jednego.

Gdy wypadnie ścianka ze strzałką, musisz
obrócić przezroczystą tarczę na planszy. Aby
to zrobić, przytrzymaj jedną ręką dolną część
planszy i obróć przezroczystą tarczę o jeden

obszar w dowolnym kierunku tak, by wypukła granica między
kolorowymi obszarami znalazła się nad namalowanymi
kamieniami. Następnie możesz zajrzeć do dowolnego jajka.

Uwaga: Zawsze, gdy zaglądasz do jajka, musisz podnieść
jego pokrywkę na tyle wysoko, by inni gracze też mogli
zobaczyć, jakiego koloru jest ukryty w jajku dinozaur.

Jeżeli dinozaur w jajku jest takiego samego koloru, jak pole,
na którym stoi jajko, możesz wziąć jedną kartę w tym
kolorze i położyć przed sobą. Uwaga: Nie możesz mieć więcej
niż jednej karty w żadnym kolorze. Następnie zamykasz jajko
i do gry przystępuje kolejny gracz.

Jeżeli kolor dinozaura jest inny, niż kolor obszaru, na którym
stoi jajko, zamykasz jajko i do gry przystępuje następny gracz.

Koniec gry:
Gra kończy się, gdy ktoś zbierze po jednej karcie we
wszystkich pięciu kolorach. Zostaje on zwycięzcą.

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

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

www.facebook.com/PiatnikPolska
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