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ELEMENTY GRYELEMENTY GRY
• 24 dwustronne karty ze zwierzakami • kostka do gry

CEL GRYCEL GRY
Wygrywa gracz, który zdobędzie najwięcej kart. 

PRZYGOTOWANIE GRYPRZYGOTOWANIE GRY
1. Potasuj karty i ułóż je w stos na środku stołu. Karty są dwustronne i nie ma 

znaczenia, którą stroną leżą do góry. 

2. Daj kostkę najmłodszemu graczowi. 

PRZEBIEG GRYPRZEBIEG GRY
Najmłodszy gracz zaczyna. Rzuca kostką tak, by każdy widział, co na niej wypa-
dło. Następnie odwraca kartę z wierzchu stosu i kładzie ją na stole. 

Teraz wszyscy jednocześnie przyglądają się odwróconej karcie. Starają się 
jak najszybciej odnaleźć zwierzę występujące w liczbie wskazanej przez kostkę. 
Na przykład gdy na kostce wypadło 3, gracze starają się znaleźć zwierzę, które 
na karcie występuje 3 razy.

Gracz, który znajdzie właściwe zwierzę, musi to zakomunikować, wydając odpo-
wiedni dla tego zwierzęcia odgłos (np. dla krowy: „Muuu!”).

Gracz, który jako pierwszy wyda odpowiedni odgłos, bierze kartę ze stołu i kła-
dzie ją przed sobą. 

Gdy kilku graczy wyda prawidłowy dźwięk jednocześnie (albo trudno ocenić, 
kto był pierwszy), to wszyscy najszybsi gracze zdobywają kartę. Jeden gracz 
zdobywa kartę ze stołu, pozostali biorą po jednej z wierzchu stosu. 

Gdy gracz wyda niepoprawny odgłos, nic nie traci, ale nie może już zdobyć karty 
w tej kolejce. 
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Przykład
Na kostce wypadło 6. Trzeba znaleźć zwierzę, które na karcie występuje 6 razy. Marcin 
gdacze, ale jest to niepoprawny dźwięk, bo kura występuje tylko 5 razy. Zuzia miauczy 
i zdobywa kartę, bo kot występuje na karcie 6 razy. 

Nowa kolejka
Gracz, który zdobył kartę, rozpoczyna nową kolejkę – rzuca kostką i odwraca 
kolejną kartę. Gracze ponownie starają się znaleźć odpowiednie zwierzę. 

KONIEC GRYKONIEC GRY
Gra się kończy, gdy ostatnia karta ze stosu zostanie zdobyta. Wygrywa gracz, 
który zebrał najwięcej kart. W razie remisu wygrywa gracz, który wyda głośniejszy 
ryk krowy.
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GRĘ POLECAJĄ:

ZUZIA

MIAUUU! KOKOKO!

MARCIN
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MUUU!

BEEE!

GĘGĘGĘ!

KOKOKO!

IHHAAA!

GULGUL!

HAUHAU!

KUMKUM!

MIAUUU!

BZZZ!

MEEE!

CHRUM! 


