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Kupując nasze gry,  
pomagasz karmić zebrę Grannę

z warszawskiego ZOO.
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Szanowni Państwo!

W tym roku proponujemy Państwu wiele nowych  
i obiecujących tytułów. Pierwszą tegoroczną premierą 
jest Batyskaf - gra rodzinna, która wygrała w 4. Edycji 
konkursu „WYMYŚL GRĘ, ZOSTAŃ AUTOREM 
GRANNY”. Co roku na nasz konkurs, autorzy przysyłają 
wiele ciekawych projektów gier. Podczas tegorocznej 5. 
edycji, po raz pierwszy konkurs dotarł poza granice Polski. 
Otrzymaliśmy kilka gier z różnych krajów.

Ten rok będzie należał do bohaterów polskich legend.  
Pan Twardowski i Bazyliszek, to pierwsze dwie gry  
z nowej serii pt. LEGENDY POLSKIE.

Gry planszowe to dobry sposób na rozrywkę dla całej 
rodziny. Wspólne granie to nie tylko bycie razem,  
ale także trening dla szarych komórek. Nie zawiedziemy 
Was! Pszczoły i Cyrk to gry, które zdobędą Wasze uznanie.
 
Dla miłośników gier słownych proponujemy grę Podaj 
hasło.

Gracze, którzy lubią rozwiązywać detektywistyczne zagadki 
też znajdą coś dla siebie. Może uda się im odgadnąć w jakim 
kraju ukrył się Tajny agent?

Do serii Granna Expert dołączy gra Santa Maria,  
która bardzo przypadła do gustu graczom podczas jesiennych 
Targów Gier w Essen.

Mamy nadzieję, że nasze nowe propozycje spodobają się 
Państwu.

Na wszelkie Państwa pytania i uwagi czekamy po adresem: 
service@granna.pl
 
                                                    Zespół Granny

Dear Customers and board game lovers,

This year we would like to offer you many new and promising 
titles. The first of this year’s premiere is Bathyscaphe - a family 
game which won the 4th edition of the contest Design a Game 
and Become Granna’s Game Author. Every year, the authors 
send many interesting game projects for our competition. 
During this year’s 5th edition, the competition reached outside 
the Polish borders for the first time and we received several 
games from different countries.

This year will belong to the Polish legends heroes.  
Mr. Twardowski and Basilisk are the first two games from  
the new POLISH LEGENDS series.

Board games are a good way to entertain the whole family. 
Playing together is not just about being together, but it is 
also training for the brain. We will not let you down! Bees and 
Topito! are the two titles that you will definitely appreciate.

For the word game lovers we suggest Password Express.

Players who like to solve mysteries will also find something  
for themselves. Maybe they can try to guess in what country 
the secret agent is hiding in the Destination X game?

Santa Maria joined Granna’s Expert series. This game was 
greatly enjoyed by the players during the autumn Games Fair 
in Essen.

We believe that you will like our new proposals.

We look forward to all your questions and comments at 
service@granna.pl 
 

                                                                          Granna Team
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ゲ ー ム 説 明 書

00086/3

www.grann
a.jp

本ゲームの付属品：

正方形のボード×4、

12面の異なるサイコロ
×2、

動物の絵のカード×1
20

(ウサギ×60、羊×24、
豚×20、

牛×12、馬×4）、

プラスチックの小犬×
4、

プラスチックの大型犬
×2、

説明書×1

お客様へ！
私どもは細心の注意を払い製品化しております。

しかしながら万が一、不備な点をお気づきになった際には、

ご購入された販売店へお問い合わせ頂きますようお願い致します。

なお、ご購入になられた際の領収書、もしくはレシートは万が一の際に必要となります。

下記へ必要事項を明記の上、本製品をご購入された販売店へお持ち頂きますようお願い致します。

ご購入店や日付が確認できない場合は、ご対応致しかねます事をご了承ください。

GRANNA　JAPAN　（有限会社H.K.G）：埼玉県さいたま市岩槻区本町3-13-10-2F

購入店名:

購入日:

欠損品:

お客様のご連絡先（住所・氏名・ご連絡先電話番号）

www.granna.jp     e-mail: info@granna.jp

著者：キャロル・ブロスク                   イラストレーター：ピオトロ・ソチャ

この度はスーパーファーマーをご購入頂き、誠にありがとうございます。

本製品にはプラスチック製の犬やサイコロ、紙製の動物カードなどが含まれております。

小さなお子様が、間違って飲み込まないよう十分に気をつけて下さい。

小さなお子様の手が届かない場所でのご使用・保管をお願い致します。

万が一、本製品を飲み込んだり、傷害などの事故が起きた場合は、すぐにお近くの病院へ行き、

専門家の手当を受けて頂きますようお願い致します。

弊社では、本製品による、事故・傷害・損害・損失に関しまして一切の責任を負うことがありません。

特に小さなお子様がいらっしゃるご家庭では、十分に注意して下さい。

スーパーファーマーは、1943年にポーランド人である数学者、キャロル・ブロスク教授により

「Hodowla Zwierzatek（かわいい牧場）」として生まれました。当時、ナチス軍事政権によりワルシャワ大学は

閉鎖され、教授は職を失ってしまったのです。

戦時中、人々は生計を立てるために、あらゆる手段を模索していました。

そして教授は数学者という知識を生かしたゲームを開発することを思い立ったのです。

ゲームセットは、教授の妻であるソフィア・ブロスク婦人が自宅で製造し、

絵はジャニナ・スリウィッカ婦人が担当しました。こうして作られたゲームは、

友人達の間で瞬く間に広がり、遠く見知らぬ人々にまで支持されるようになり、

ブロスク夫妻の自宅へは、多くの問い合わせが殺到したのです。

当時、このゲームは子どもたちに多くの喜びと希望を与えました。

また、戦時中苦しんでいた大人たちも、このゲームにより安らぎを得ることができたのです。
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SUPERFARMER DE LUX_plansza - 00086/4

キャロ ル・ブロ スク 教授
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Od Hodowli Zwierzątek do Rancha, czyli krótka historia Superfarmera From Animal Breeding to Rancho: a short history of Superfarmer

The Warsaw Uprising Museum orders from 
Granna a reprint of Animal Breeding. Zofia 
Borsuk participates in the release of this 
reprint shortly before her 100th birthday. 
The game can be bought only at the Warsaw 
Uprising Museum.

Superfarmer jest dostępny w wielu krajach w lokalnych wersjach językowych. Są to: Australia, 
Białoruś, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Japonia, Korea, Litwa, Łotwa, Norwegia, 
Rumunia, Rosja, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Węgry, Włochy.

Muzeum Powstania Warszawskiego zamawia w Grannie reprint Hodowli Zwierzątek.  
Pani Zofia Borsukowa współpracuje przy wydaniu reprintu na krótko przed swoimi setnymi urodzinami.  
Grę można kupić tylko w Muzeum Powstania Warszawskiego.

Superfarmer is available in many 
countries in local language versions, 
including: Australia, Belarus, Czech 
Republic, Denmark, Estonia, Finland, 
Hungary, Italy, Japan, Korea, Latvia, 
Lithuania, Netherlands, Norway, 
Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, 
Sweden, Switzerland and Ukraine.

Granna wydaje Rancho ‒ kontynuację Superfarmera. 
Autorem gry jest Michał Stajszczak,  
zilustrował ją Piotr Socha. 

Granna publishes Rancho,  
a sequel to Superfarmer. 
The game is designed by Michał Stajszczak  
and illustrated by Piotr Socha.

Powstaje nowe wydanie Superfarmera ze znakomitymi ilustracjami Piotra Sochy 
utrzymanymi w stylu Rancha. 
A new release of the medium-sized dynamic version of Superfarmer,  
with great illustrations by Piotr Socha in the Rancho style. 

Gra Rancho otrzymała Nagrodę główną w konkursie  
Świat Przyjazny Dziecku zorganizowanym przez KOPD. 
Rancho received the Main Prize in the “Świat przyjazny dziecku” 
(Child-friendly World) competition organised by KOPD,  
the Committee of Children’s Rights Protection.

In 2013, Rancho was nominated as  the Game of the Year in Poland.
Rancho nominowane do nagrody Gra Roku.

W 2013 roku Superfarmer zdobył tytuł  gry roku w Finlandii.
In 2013, Superfarmer received a prize “the Game of the Year”  
in Finland.

Z okazji jubileuszu 25-lecia Granny przygotowana została 
limitowana wersja gry Superfarmer z dodatkiem Borsuk.
For the occasion of GRANNA's 25th anniversary, a limited edition of the 
game Superfarmer with the Badger expansion was released. 
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Od Hodowli Zwierzątek do Rancha, czyli krótka historia Superfarmera From Animal Breeding to Rancho: a short history of Superfarmer

Superfarmer jest obecny na polskim rynku od ponad 20 lat!  
Granna wprowadziła niedawno na rynek nowe wydanie  
Superfarmera, które nawiązuje graficznie do gry Rancho. 

Superfarmer has been on the Polish market for over 20 years 
now! Recently Granna launched a new version of Superfarmer, 
whose artwork is reminiscent of that of Rancho.

Profesor Karol Borsuk, matematyk, tworzy grę Hodowla Zwierzątek. 
Autorką rysunków jest Janina Śliwicka. Kartonowe kostki są 
klejone ręcznie przez ilustratorkę i żonę profesora Zofię Borsukową. 
Prawdopodobnie jest to pierwsza gra, w której zostały wykorzystane 
12-ścienne kostki.

Professor Karol Borsuk,  
a mathematician, creates a game Animal 
Breeding. Janina Śliwicka draws  
the illustrations. The cardboard dice are  
hand-glued by the illustrator  
and the professor’s wife, Zofia Borsuk.  
This is probably the first game  
in the world to use 12-side dice.

Z inicjatywy Zofii Borsukowej Granna wydaje Superfarmera. 
Autorem odtworzonej instrukcji do gry jest Michał Stajszczak.

…pod Warszawą u rodziny państwa Borsuków zostaje odnaleziony egzemplarz  
Hodowli Zwierzątek, jednak bez oryginalnej instrukcji.

Zofia Borsuk initiates Granna’s publication of Superfarmer.  
The author of the reconstructed game instructions is Michał Stajszczak.

… at the Borsuk’s relatives house near Warsaw, a single copy  
of Animal Breeding has been discovered, but without the original instructions.

Po wojnie… After the war…

Powstaje kieszonkowa wersja 
Superfarmera.  
Powstaje strona www.superfarmer.pl 
i kolejne wersje kolorystyczne gry.

Appearance of the pocket edition of Superfarmer.

Z okazji 10-lecia obecności Superfarmera na polskim rynku Granna wydaje wersję jubileuszową ze znakomitymi 
ilustracjami Piotra Sochy i specjalnie zaprojektowanymi figurkami psów.

To mark the 10th anniversary of Superfarmer on the Polish market, Granna publishes a jubilee version with 
beautiful illustrations by Piotr Socha and specially designed dog figurines.

6Superfarmer 
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Gry dla dzieci · Games for Children Gry dla dzieci · Games for Children

PSZCZOŁY
BEES

Zostań pracowitą pszczółką! Twoim zadaniem będzie zebranie jak 
największej ilości nektaru z poszczególnych roślin, których kwitnienie 
określa specjalny kalendarz. Uważaj jednak na kwiaty spryskane 
szkodliwymi substancjami!

Become a hardworking busy bee! Your task will be to collect as much 
nectar as possible from individual plants, the flowering of which is 
determined by a special calendar. Watch out for flowers sprayed with 
harmful substances!

Autor / Author: Wojciech Grajkowski
Ilustracje / Illustrations: Piotr Socha
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Pszczoły to gra oparta na wydanej przez Wydawnictwo Dwie Siostry  
bestsellerowej książce pod tym samym tytułem. Książka została 
przetłumaczona na ponad 20 języków (m.in. angielski, chiński, 
francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, rosyjski i włoski), podbiła 
serca czytelników na całym świecie i zebrała mnóstwo nagród, w tym 
prestiżowe niemieckie wyróżnienia White Raven (2016) i Deutscher 
Jugendliteraturpreis (2017), nagrodę Austriackiego Ministerstwa Nauki, 
Badań Naukowych i Gospodarki dla najlepszej naukowej książki dla 
dzieci 2017 roku oraz Educational Writers’ Award przyznawaną przez 
brytyjskie Society of Authors (2017).
Książka Pszczoły to wielkoformatowy album, z którego dowiecie się 
wszystkiego o pszczołach. Pełnym szczegółów, misternie skomponowanym 
ilustracjom Piotra Sochy towarzyszy w niej przystępny tekst Wojciecha 
Grajkowskiego, który zaprojektował grę.

Bees is a game based on the bestselling book of the same title published 
by Dwie Siostry Publishing House. The book has been translated into 
more than 20 languages   (including English, Chinese, French, Spanish, 
Japanese, German, Russian and Italian), won the hearts of readers around 
the world and won a lot of prizes, including the prestigious German 
awards White Raven (2016) and Deutscher Jugendliteraturpreis (2017), 
the prize of the Austrian Ministry of Science, Research and Economy for 
the best scientific book for children of 2017 and the Educational Writers’ 
Award granted by the British Society of Authors (2017).
Bees is a large-format album you can learn everything about bees 
from. Full of details, intricately composed illustrations of Piotr Socha are 
accompanied by the easily accessible  text of Wojciech Grajkowski, who 
designed the game.
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Już gram · Playing Already

Gry dla dzieci · Games for Children

Już gram · Playing Already

Gry dla dzieci · Games for Children

AUTA
CARS

Wóz strażacki, karetka pogotowia i inne samochody specjalne – to 
główni bohaterowie gry. Zadaniem dziecka jest dobranie do każdego 
z przedstawionych pojazdów kierowcy i dwóch innych pasujących 
obrazków. Dziecko może układać obrazki samodzielnie lub zagrać  
w lotto z innymi graczami i wspólnie dopasowywać elementy.

A child can arrange pictures by him/herself,  or play the lotto matching 
elements for the images. Fire engine, ambulance, and other special 
cars are the main characters of the game. The child’s task is to find 
each vehicle’s driver and two matching items.

DOMKI
LITTLE HOUSES

Gdzie mieszka lisek? Jak nazywa się domek konia? Czy domkiem pszczoły 
jest ul? Najmłodsi gracze dopasowują do siebie domki i mieszkające  
w nich zwierzęta. Z barwnych plansz układają dwie panoramy: jedna 
ma przedstawiać farmę, druga – las. Grę można dodatkowo urozmaicić, 
wykorzystując możliwość odszukania zwierzątek na podstawie samych ich 
konturów. Domki rozwijają słownictwo, pamięć i koordynację ruchową.

Where does a fox live? What is the horse house called? Is the bee’s 
house called a beehive? The youngest players match the houses 
with the correct animals. With colorful boards two landscapes can 
be arranged: one is a farm, and the other a forest. The game can be 
additionally expanded by seeking the animals based on their very 
contours. Little Houses develops vocabulary, memory and motor 
coordination.

MAŁY MIŚ
TEDDY BEAR

Każdy dzień małego misia jest pełen wrażeń. A to lepi bałwanka,  
a to urządza wspaniały piknik czy też piecze pyszny tort urodzinowy. 
W Małym Misiu zadaniem dzieci jest ułożenie obrazków tak,  
aby tworzyły spójną i logiczną historyjkę. Dzięki grze dzieci poznają 
relacje przyczynowo-skutkowe, ćwicząc przy tym koncentrację  
i spostrzegawczość.

Every teddy bear’s day is an eventful day. He makes a snowman, 
arranges a wonderful picnic, or bakes a delicious birthday cake.  
The children’s task is to arrange images so that they form a coherent 
and logical story. By playing, children learn causal relations and 
practice focus and perceptiveness at the same time.
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Już gram · Playing Already

Gry dla dzieci · Games for Children

Już gram · Playing Already

Gry dla dzieci · Games for Children

MAMUSIE dobieranka
MOMMIES Puzzle duo

Zadaniem najmłodszych jest znalezienie mamy każdego z małych 
zwierzaków przedstawionych w grze. Podczas rozgrywki dzieci uczą 
się, że mamusie zwierząt dbają o swoje potomstwo, podobnie jak 
ludzie; karmią je, uczą, ogrzewają, noszą, pilnują i przytulają.

The task for the youngest players is to match each pet with its mother. 
Children learn that animal’s moms have to feed them, teach, heat, 
wear, watch, cuddle, and so on.

ZWIERZĄTKA domino
FAVORITE ANIMALS Domino

Bohaterami tej wersji domina są ulubione zwierzątka wszystkich 
dzieci. Wiewiórki, ptaszki i króliczki pobudzają wyobraźnię dziecka 
i pomagają mu rozwijać spostrzegawczość. Najmłodsi gracze ćwiczą 
odnajdywanie par obrazków oraz uczą się, które elementy do siebie 
pasują, a które nie.

The protagonists of this domino version are children favorite animals. 
Squirrels, birds or rabbits perfectly capture the imagination of the 
child, and help in the development of perception. The youngest 
players practice finding the same elements, and they learn about what 
fits and what does not.

PLASTUSIE memo
PLASTICINE SCENERIES memo

Zabawa w wyszukiwanie par obrazków. Grając w grę dzieci ćwiczą 
pamięć, koncentrację i spostrzegawczość. Na obrazkach piękne 
ilustracje, ulepione z plasteliny.

Guessing the image pairs game. The youngest players exercise their 
memory, concentration, and perceptiveness. The game has beautiful 
illustrations, which are modeled on the pictures created from 
plasticine. 
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Klub przedszkolaka · Nursery Club

Gry dla dzieci · Games for Children

Klub przedszkolaka · Nursery Club

Gry dla dzieci · Games for Children

This series promotes the comprehensive development of pre-school children.  
It includes simple, well-known and popular games and toys for small children.

MEMO OD A DO Ż
MEMO A-Ż

Popularna gra w odnajdywanie par.  
Obrazki przedstawiają przedmioty oraz pierwsze litery ich nazw.

A very popular game of finding pairs. 
The illustrations present objects and the first letter of their names.

DOMINO
DOMINOES

Popularna gra w wersji obrazkowej.
Na niektórych kartonikach widnieją cyfry, na innych – muffinki. 
Podczas gry dzieci muszą je właściwie połączyć.

The classic game in an illustrated version, where certain tiles contain 
numbers and the others - muffins. Throughout the game, children 
must find the correct match.

Puzzle - gratis!

LOTTO
LOTTO

Loteryjka obrazkowa. Dzieci muszą odnaleźć właściwy przedmiot  
pośród wielu innych. Gra posiada wariant prostszy,  
dla najmłodszych i trudniejszy, dla nieco starszych.

A picture lottery featuring animals and objects as main characters.  
Players must find the correct theme among many others. The game 
contains a simple version for the youngest of players, as well as a more 
difficult level for a more challenging game.

15

3-7

190 × 190 × 36

2,5

1-4

12

4-7

190 × 190 × 36

4

1-4

12

3-7

190 × 190 × 36

4

1-4

12

3

Klub przedszkolaka · Nursery Club

Gry dla dzieci · Games for Children

Seria prostych, znanych, lubianych gier i zabawek dla przedszkolaków, 
przygotowana w trosce o ich wszechstronny rozwój.

SZNURKI I DZIURKI
STRINGS AND HOLES

Obrazki, sznurki i dziurki, czyli wyszywanki bez użycia igły.  
Znakomite ćwiczenie dla małych rączek.

Pictures, strings and holes, or embroidery without using a needle.  
Great exercise for little hands.

ZGADUJ ZGADULA
RHYMING RIDDLES

MAŁA WIELKA MYSZKA
A GREAT LITTLE MOUSE

Myszka jest bohaterką gry w przeciwieństwa.  
Raz jest mała, raz wielka. Raz wesoła, raz smutna.

A mouse is the main character in this game of opposites.  
Sometimes it is little, sometimes – big. At times happy or sad. 

Gra polega na rozwiązywaniu wierszowanych zagadek.  
Na drugiej stronie każdej karty znajduje się ilustrowana odpowiedź.

The aim of the game is to answer the rhyming riddles correctly. 
The correct answer is shown on the other side of each card.

Klub przedszkolaka · Nursery Club
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Dragon Lazybones Games and Plays is a series of games for pre-school children.  
Dragon Lazybones – a friend of the youngest, helps children discover the world  
around them.

Free stickers in each game set!

ZAGADKI SMOKA OBIBOKA
DRAGON LAZYBONES RIDDLES

Gra zawiera 135 kart, na których po jednej stronie  
znajdują się rymowane zagadki, a po drugiej kolorowe  
ilustracje-odpowiedzi. W nagrodę za prawidłowo  
rozwiązaną zagadkę dzieci otrzymują żeton pasujący do obrazka.

The game consists of 135 cards, each with a rhyming riddle on one  
side and a colourful illustration depicting the answer on the other. 
Tokens are distributed to the children as a prize for each correct 
answer to the riddle.

NOWE ZAGADKI SMOKA OBIBOKA
NEW DRAGON LAZYBONES RIDDLES

Druga część  
Zagadek Smoka Obiboka.  
W nagrodę za prawidłową  
odpowiedź dzieci otrzymują elementy puzzla.

Part two of the Dragon Lazybones Riddles game.  
In this version, children receive a piece of a jigsaw  
puzzle for each correct answer.

KOT W WORKU
THE CAT IN THE SACK

Elementy z grubej tektury umieszczone są w woreczku.  
Dziecko musi rozpoznać dotykiem, co przedstawia losowany element. 
Gdy odgadnie, umieszcza żeton na planszy na takim samym  
obrazku jak narysowany.

Pieces made of thick cardboard are placed in a sack. By using touch 
only, a child has to guess the identity of the piece chosen from  
the sack. If the answer is correct, the child places a token on the  
samepicture shown on the board as depicted by the piece.
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Gry i zabawy Smoka Obiboka to seria gier dla przedszkolaków.  
Smok Obibok – przyjaciel najmłodszych – pomaga poznawać otaczający świat.  
Razem z dziećmi rozwiązuje zagadki, poznaje figury geometryczne, kształty, kolory, pory roku.

FIGURAKI
SHAPES

PATYCZAKI
STICKS

Zabawa polega na układaniu obrazków z patyczków. 
Dzieci mogą układać je według wzorów umieszczonych  
na planszach lub tworzyć własne kompozycje.

This is a game where sticks are used to make pictures. 
Children can make the patterns seen on the cards 
or create their own designs as well.

W trakcie gry dzieci uczą się rozpoznawać podstawowe figury 
geometryczne. Figury występują w sześciu kolorach. Dzieci rzucają 
dwiema kostkami, jedną z kolorami, drugą z figurami. Znajdują 
elementy posiadające cechy wyrzucone na kostkach i układają je  
na planszy.

This game teaches children to recognize basic geometric shapes.  
The shapes come in 6 different colours. During the game, children use 
dice: one dice has colours and the other has shapes. Children throw 
the dice and then have to find and place the correct elements on  
the game board.

W każdej grze zestaw nalepek gratis!

16
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KÓŁKA I SPÓŁKA
MAGIC CIRCLES AND THE CO.

Gra, która zwyciężyła w pierwszej edycji konkursu Wymyśl grę, 
zostań autorem Granny, organizowanym przez naszą firmę  
i miesięcznik Wychowanie w Przedszkolu. Polega na układaniu 
obrazków na czas – z dostępnych figur geometrycznych wszyscy gracze 
starają się jednocześnie ułożyć ten sam obrazek. Kto będzie najszybszy 
– zdobędzie najwięcej punktów i wygra.

The game, which won the first edition of Invent a game, become 
GRANNA’S author! organized by our company and the monthly 
magazine Education in Kindergarten. The game consists in laying the 
images on time – all of the available geometric figures while trying to 
arrange the same image. The fastest player will score the most points.

SADZIMY LAS
MY FOREST
Gra przestrzenna dla najmłodszych. Zadaniem dzieci  
jest sprawienie, by w ich zagajniku wyrósł bujny las. Gracze  
rzucają dwiema kostkami i – na podstawie uzyskanego wyniku – 
decydują, które elementy lasu chcą otrzymać. Gra zawiera dwa 
warianty rozgrywki: dla młodszych i starszych dzieci, a także 
przepięknie ilustrowany plakat edukacyjny. 
Gra wygrała w II edycji konkursu:  
Wymyśl grę, zostań autorem GRANNY!

A spatial game for children. The task of the game is to grow a lush 
forest. Players roll two dice, and on the basis of the result they decide 
which parts of the forest they want to receive. There are two variants 
of the game: for younger and older children. A beautifully illustrated 
educational poster is included. 
The game won the second edition of the contest:  
Invent a game, become GRANNA’S author!

Szukaj szukaj… to zwycięska gra III edycji konkursu Wymyśl grę, 
zostań autorem Granny.
Najmłodsi gracze zmierzą się w niej z pobudzającymi wyobraźnię 
zagadkami i rozstrzygną, który z elementów przedstawionych na 
karcie jest w rzeczywistości największy, który – najmniejszy, a który 
nie pasuje do pozostałych. Gra wprowadzi dzieci w świat zbiorów  
i rozwinie ich umiejętność klasyfikacji pojęć. 

Search, search… is a winning game of the third edition of the 
competition Invent a game, become GRANNA’s author. 
The youngest players will face stimulating the imagination quizzes. 
Players will decide which of the elements illustrated on the card are in 
fact the largest which are the smallest, and which does not match the 
others. The game will introduce children to the world of collections 
and will develop their ability of concepts classification. 

SZUKAJ SZUKAJ
SEARCH SEARCH

Autor / Author: Alina Brzeska-Czuba 
Ilustracje / Illustrations: Maciej Szymanowicz

Autor / Author: Katarzyna Wioska 
Ilustracje / Illustrations: Agnieszka Kowalska

Autor / Author: Justyna Kubiak
Ilustracje / Illustrations: Beata Batorska
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JUŻ CZYTAM
READING ALREADY

MOJE DINOZAURY
MY DINOSAURS

12 portretów zwierząt z podpisami. Każda nazwa to cztery litery.
Wystarczy chwilka, a dziecko powie: CZYTAM! W pudełku znajdują 
się 4 propozycje gier: układanka, gra z kostką, sylabowe domino oraz 
gra słowna.

There are 12 pictures of animals with their names underneath. 
Each name consists of 4 letters. In a moment your child will say:  
I’M READING! The box contains 4 game proposals: a jigsaw, a game 
with dice, syllabic dominoes and a word game.

Obrazkowy quiz dla przedszkolaków.  
Dzieci same, bez pomocy dorosłych,  
mogą sprawdzić, czy dobrze odpowiedziały  
na obrazkowe pytanie.

A picture quiz for pre-schoolers. Without any help from adults, 
children can quickly check if they have correctly answered the 
questions shown on the pictures.

Znana od wielu pokoleń tradycyjna zabawka dla dzieci  
– przybijanka. Dzieci mogą przybijać elementy do gotowych 
obrazków lub układać własne wzory.

This is a traditional toy for children known by many generations. 
Children can nail the pieces as indicated on the enclosed cards or 
make their own designs.

Moje dinozaury to 2 warianty gry. Celem pierwszej jest ułożenie 
postaci dinozaurów. W drugiej grze gracze zbierają części puzzli na 
podstawie rzutu kostkami. Kto ułoży więcej dinozaurów, ten wygra.  
Prezent: 2 tekturowe modele dinozaurów do złożenia!

The box contains two variants of the game. The purpose of the first 
game is to arrange dinosaurs. In the second game - roll the dice  
and collect the puzzle elements.  
Whoever is the first to collect all the pieces of a dinosaur - wins.  
Free gift - 2 cardboard figures of dinosaurs for assembling.

MÓJ PIERWSZY QUIZ
MY FIRST QUIZ

STUKU-PUKU
TAP-TOCK

Smok Obibok poleca · Dragon Lazybones Recommends
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IMIONKI
TODDLES-BOBBLES

Biedne Imionki! Zupełnie zapomniały, jak się nazywają.  
Pomóż im, wymyślając dla nich nowe pseudonimy.  
Kto zapamięta je najlepiej, zostanie mistrzem tej wesołej zabawy.
Gra ćwiczy kreatywność, pamięć i refleks. 

Poor Toddles-Bobbles! They have completely forgotten their names. 
You can help by inventing new nicknames for them.  
Whoever memorizes them the best will become the master of this fun.  
The game exercises creativity, memory and reflexes.

POTWORY DO SZAFY
MONSTER CHASE

Gra zalecana na dobranoc! Kooperacyjna zabawa dla  
najmłodszych pogromców potworów. Gracze wspólnie  
starają się przegonić do szafy potwory wyłażące spod łóżka.  
Znakomita zabawa dla całej rodziny. Gra posiada kilka wariantów  
dla graczy w różnym wieku.

A good bedtime game! A cooperative game for the youngest monster 
hunters. As monsters come out from under the bed, players work 
together to chase them into the closet. Great fun for the whole family. 
The game has several variants for players of all ages. 

Wesoła zabawa dla najmłodszych. Zadaniem uczestników rozgrywki 
jest jak najszybsze odnalezienie par skarpetek, które zagubiły się 
podczas prania. Wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym, a emocje 
są tu na najwyższym poziomie.

Cheerful fun for the little ones. The task of the participants of the 
game is to quickly find pairs of socks that have been lost while doing 
laundry. Everything happens in real time, and the emotions here are at 
the highest level.

Game recommended for a bedtime!

Autor / Author: Antoine Bauza 
Ilustracje / Illustrations: Maciej Szymanowicz
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SKARPETKI
LAUNDRY DAY
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TĘCZA
RAINBOW

Tęcza uczy najmłodsze dzieci rozpoznawać i nazywać kolory.  
U starszych ćwiczy pamięć. Gra rośnie razem z dzieckiem,  
zawiera bowiem trzy warianty o różnym stopniu trudności.

The Rainbow teaches very young children how to recognize 
and name colours. It helps older children to practise their memory. 
The game grows with the child because it consists of three games  
with different levels of difficulty. 

BIM BOM
BIM BOM

Loteryjka dla przedszkolaków. Gra o dźwiękach to dwie zabawy 
w jednym pudełku. Zestaw zawiera także płytę CD z nagranymi 
odgłosami, które dzieci mają odgadnąć w trakcie zabawy.

A game of chance for pre-schoolers. This game of sounds includes 
two games in one box. A CD with recorded sounds to be identified by 
children while playing the game is included in a set.

NOS W NOS
NOSE TO NOSE

Jedne zapachy są przyjemne, inne nie. Jedne są łatwe do rozpoznania 
– jak mięta, inne trudne do zidentyfikowania.  
W pudełku znajdują się gry, w trakcie których trzeba odgadnąć 
zapachy ukryte w plastikowych pojemniczkach.

Some scents are pleasant and some are not. Some are easy to 
recognize and others are hard to identify. The box contains games in 
which one must identify the scents sealed in plastic containers.
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GRZYBOBRANIE
MUSHROOMING

Klasyczna gra w nowej, bajkowej oprawie graficznej! 
Celem rozgrywki jest jak najszybsze uzbieranie koszyka grzybów. 
W czasie wyprawy po bajkowym lesie gracze przeżyją niecodzienne 
przygody. Muszą jednak uważać na czarownicę, która może im 
pokrzyżować plany!  
Gra została przygotowana w niezwykłej scenografii 3D.

Mushrooming, or in other words, whoever is the fastest to fill a basket 
with mushrooms. Players must be careful, because in the enchanted 
forest rules a witch who can thwart the players plans.  
The unusual adventures are waiting for the players in the fairy-tale 
forest. The game is made with an amazing 3D set design.

Gry dla dzieci · Games for Children 23
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REKIN
RIFF ROUTE

Rekin i jego banda właśnie wypływają na łowy!  
Małe rybki usiłują ukryć się na rafie – musisz im pomóc!  
Rzucaj kostkami i wyznaczaj swoim rybkom drogę,  
utrudniając jednocześnie przeprawę przeciwnikom. 

The shark and his gang are on the hunt! Small fish try to hide  
on the reef - you have to help them! Throw your dice and design 
the way to help the fish to escape, and making it difficult for your 
opponents to follow them at the same time.

5+

260 × 260 × 80

4,7

2-4

6

Zadaniem graczy jest wspólna odbudowa zamku. Muszą jednak 
uważać, bo smoki będą starały się do tego nie dopuścić.  
Gra uczy współdziałania, kształci umiejętność podejmowania decyzji  
i oceny ich konsekwencji.

The task of the game is that players have to rebuild the castle 
together. They have to be careful, because dragons will try to prevent 
it. The game teaches collaboration, shapes decision-making skills  
and assessment of their consequences.

WYSPA SMOKÓW
DRAGO-TUKU

Gra k
ooperacyjna

Gry dla dzieci · Games for Children22
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MUFFINKI
MUFFINS

Muffinki to gra, która sprawdza naszą spostrzegawczość i refleks. 
Na stole leżą śliczne babeczki. Gracze rzucają dwiema specjalnymi 
kostkami – ich boki zamiast oczek mają kolory. Ten, kto pierwszy 
chwyci babeczkę w kolorach wskazanych na kostkach, zabiera ją. 
Wygrywa gracz, który zbierze najwięcej babeczek.

Muffins is a game that tests our perception and reflexes. On the table 
lie beautiful cupcakes. Players throw two special dice – their sides 
instead of the mesh are the colours. The first to grab a muffin in the 
colours shown on the dice, takes it. The winner is the player who 
collects the most cupcakes.

TAŃCOWAŁA IGŁA Z NITKĄ
SEWING WORKSHOP

Na pięknych patchworkowych ilustracjach dzieci mogą wyszywać 
szlaczki i wzorki bez igły. W niektórych miejscach mogą nawet 
przyszyć guzik.

Children can embroider without using a needle on beautiful 
patchwork illustrations. They can also sew on a button in several 
places.

W CO SIĘ UBRAĆ?
WHAT TO WEAR?

W trakcie gry dzieci ubierają swoje laleczki w kreacje według  
własnego pomysłu lub ścigają się, kto najszybciej odwzoruje strój 
pokazany na karcie. Różnorodne ubranka pozwolą na stworzenie  
wielu ciekawych i niepowtarzalnych stylizacji.

During the game children dress up their dolls in the attire according  
to their own ideas or they can  race who will be the first to copy the 
outfit pattern shown on the card. A variety of clothing will allow you  
to create many interesting and unique stylings.
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SOMBRERO CZY MELONIK?
SOMBRERO OR BOWLER?

CZTERY PORY ROKU
FOUR SEASONS OF THE YEAR

W trakcie gry dzieci układają postacie rówieśników z różnych stron 
świata. Dla młodszych dzieci jest to układanka, a dla starszych dwie 
gry z kostką.

During the game, children assemble figures of boys and girls from 
different parts of the world. For younger players, the game is a puzzle. 
For older players it is a game of chance.

W trakcie gry gracze kolejno odkrywają po dwa obrazki.  
Jeśli jest to para – gracz zabiera ją, jeśli nie – obrazki trafiają 
na poprzednie miejsce.

During the game, players turn over two illustrated cards at a time.  
If the cards match – the player takes them. If not, the cards are being 
put back in their original places.

Loteryjka obrazkowa. Dzieci szukają na dużych tablicach  
elementów przedstawionych na małych kartonikach.  
Gra ćwiczy spostrzegawczość.

A picture lottery. During the game, players have to find the items 
shown on the small cards in the larger pictures. The game is an 
exercise in perception.

Loteryjka obrazkowa, która porządkuje wiedzę dzieci o zmianach 
zachodzących w przyrodzie w ciągu roku. Każde dziecko jest inną 
porą roku. Dotykiem znajduje elementy pasujące do obrazka.

A picture lottery helps children learn about the changes that happen 
in nature during the seasons of the year. Each child chooses a different 
season. A child looks for the game pieces that fit his/her picture using 
only touch.

ZWIERZAKI – MEMO
ANIMALS – MEMO

GACEK, GDZIE JESTEŚ?
WHERE ARE YOU BAT?

Królestwo dobrych gier · The Kingdom of Good Games

Gry dla dzieci · Games for Children24
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W piwnicach jednej z warszawskich kamienic mieszka bazyliszek 
– stwór, który jednym spojrzeniem potrafi zamienić człowieka 
w kamień. Wyruszacie do podziemi, by stawić czoło strasznemu 
potworowi. Podczas poszukiwań odwiedźcie jak najwięcej komnat. 
Pamiętajcie jednak, by zabrać ze sobą lustro – może uda Wam się 
upolować bazyliszka!      
Bazyliszek to szybka gra na spostrzegawczość i pamięć, w której 
dzieci muszą zapamiętać wygląd komnat i znaleźć ich lustrzane 
odbicie.

In the cellars of one of the tenement houses in Warsaw there is  
a basilisk - a creature that can turn a man into stone at a glance..  
You go to the underworld to face the terrible monster. During  
the search, visit as many chambers as possible. Remember, however,  
to bring a mirror with you - maybe you can hunt down a basilisk! 
Basilisk is a fast game of perceptiveness and memory, where children 
must memorize the appearance of rooms and find their mirror image.

BAZYLISZEK
BASILISK
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PAN TWARDOWSKI
MR TWARDOWSKI

N
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W karczmie Rzym pojawił się właśnie Pan Twardowski. Jaką postać 
tym razem przybrał znany czarodziej: szlachcica z bujną brodą czy 
może dumnego pana z fajką? Spróbujcie złapać Twardowskiego, ale 
uważajcie: najsłynniejszy mag będzie próbował wywieść Was w pole!
Pan Twardowski to gra dedukcyjna, w której musicie przyjrzeć się 
obrazkowi karczmy i wskazać, który element uległ zmianie.  
Jeśli Wam się uda, dowiecie się więcej o wyglądzie czarodzieja.

In the “Rome” tavern, Mr. Twardowski appeared. What kind of figure 
this time took the well-known wizard: a nobleman with a lush beard  
or maybe a proud gentleman with a pipe? Try to catch Twardowski, 
but watch out: the most famous mag will try to mislead you! 
Mr. Twardowski is a deductive game where you have to look carefully 
at the image of the tavern and indicate which element has changed.  
If you succeed, you will learn more about the wizard’s appearance.
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dź
dź

dź„t” czy „d”

Podbieram kartę z literką!

Wypowiedz wyrazy w liczbie mnogiej, 

a przekonasz się czy piszemy „t” czy „d”. 

prostoką 
ló 

sa 
„w” czy „f”

Podbieram kartę z literką!

Wypowiedz wyrazy w liczbie mnogiej, 

a przekonasz się czy piszemy „w” czy „f”. 

połó ka
agra ka

sza ka  ielkanoc tyczeń aturn

wielka czy mała litera

Podbieram kartę z literką!

Wskazówka: „Mieszkańcy planety Ziemia  

obchodzą Boże Narodzenie w grudniu”. 

„ć” czy „ci”

Jeśli spółgłoska miękka występuje przed  

spółgłoską, to zmiękczamy ją za pomocą  

kreseczki. Za pomocą litery „i” zmiękczamy  

spółgłoskę przed samogłoskami.

 ma

 astko

 ocia

A: 230B: 237C: 310

A: 108 B: 110 C: 112

Najwyższy budynek w Polsce  

ma ... m wysokości.

Oblicz: 304 - 192 = …

A: więcej niż 100 zł

B: dokładnie 100 zł

C: mniej niż 100 zł
A: N

ie, m
a za mało pieniędzy.

B: Tak, m
a dokładnie  

tyle, ile
 potrzeba.

C: Zostanie mu jeszcze  

trochę pieniędzy.

Zosia kupiła 5 płyt CD po 20 zł 

i jedną po 15 zł za sztukę. 

Ile za nie zapłaciła?
Porcja truskawek kosztuje 2,01 zł.  

Olek chce kupić 13 porcji. M
a 25 zł.  

Czy wystarczy mu pieniędzy?
A: 319

B: 329
C: 330

A: o
koło 4 zł

B: o
koło 5 zł

C: o
koło 6 zł

Oblicz: 198 + 131 = ...

Tomek kupił k
arto

n soku za
 1,9

5 zł, 

paczk
ę gumy do żu

cia za
 0,99 zł 

i to
re

bkę ja
błek za

 3,0
2 zł.  

Ile
 m

niej w
ięcej z

apłacił z
a za

kupy?

Drewniany most w Parku Narodowym 
Kakum jest jednym z najbardziej 

wyjątkowych mostów na świecie. 
Ma długość 300 metrów i jest 

zawieszony na wysokości ponad  30 metrów.

Afryka

AFRIKA TANZANIA
GHANA

MADAGASKAR
ZUID-AFRIKA

Madagaskar

AFRIKA TANZANIA
GHANA

MADAGASKAR
ZUID-AFRIKA

Republika  Południowej Afryki

AFRIKA TANZANIA
GHANA

MADAGASKAR
ZUID-AFRIKA

Tanzania

AFRIKA TANZANIA
GHANA

MADAGASKAR
ZUID-AFRIKA

Ghana

Papua-Nowa Gwinea charakteryzuje się 

ogromną różnorodnością językową. 

Sześć milionów mieszkańców tego kraju 

posługuje się aż 826 językami.

Australia i Oceania

OCEANIE AUSTRALIE

NIEUW-ZEELAND

FIJI

PAPOEA N. GUINEA

OCEANIE AUSTRALIE

NIEUW-ZEELAND

FIJI

PAPOEA N. GUINEA

Australia
Nowa Zelandia

OCEANIE AUSTRALIE

NIEUW-ZEELAND

FIJI

PAPOEA N. GUINEA

Fidżi

OCEANIE AUSTRALIE

NIEUW-ZEELAND

FIJI

PAPOEA N. GUINEA

Papua-Nowa Gwinea

Znana rasa psów otrzymała nazwę 

od jednego ze stanów Meksyku: 

Chihuahua.

Ameryka Północna i Środkowa

Kuba

Stany
Zjednoczone

CANADAKanada

Meksyk

Stacja metra Arsenalnaya  w Kijowie jest najgłębiej położoną  stacją na świecie. Znajduje się 105 metrów pod ziemią.

Europa Środkowa i Wschodnia

POLEN

HONGARIJE
OEKRAINE

RUSLAND

Polska

POLEN

HONGARIJE
OEKRAINE

RUSLAND

Rosja

POLEN

HONGARIJE
OEKRAINE

RUSLAND

Węgry

POLEN

HONGARIJE
OEKRAINE

RUSLAND

Ukraina

W Egipcie zbudowano łącznie 11 piramid. 

Najbardziej znane są piramidy w Gizie. 

Są one jedynym zachowanym cudem 

z tzw. „Siedmiu cudów świata”.

Bliski Wschód

EGYPTE

JORDANIE

ISRAEL

SAOEDI ARABIE

EGYPTE

JORDANIE

ISRAEL

SAOEDI ARABIE

Jordania

EGYPTE

JORDANIE

ISRAEL

SAOEDI ARABIE

Arabia Saudyjska

EGYPTE

JORDANIE

ISRAEL

SAOEDI ARABIE

Izrael

Egipt

Pampa to olbrzymi trawiasty step 

w Argentynie, na którym pasą się 

duże stada bydła.

Ameryka Południowa

Brazylia
Chile

Peru

Argentyna

Nazwa stolicy Stanów Zjednoczonych 

pochodzi od nazwiska pierwszego 

prezydenta tego kraju 

– George’a Washingtona.
CANADAKanada

Meksyk

Kuba

Ameryka Północna i Środkowa

Stany Zjednoczone

Gry dla dzieci · Games for Children Gry dla dzieci · Games for Children

SQULA – ZABAWY Z ORTOGRAFIĄ
SQULA - FUN WITH SPELLING

Gra pozwala w trakcie zabawy doskonalić umiejętność czytania  
i pisania. Dodatkowo gracze poznają podstawowe zasady rządzące 
ortografią. Zabawy są przeznaczone dla uczniów pierwszych dwóch 
klas szkoły podstawowej.

The game allows during the play to improve reading and writing skills. 
Additionally, players will learn the basic principles governing the 
spelling. These games are designed for the 1st and 2nd  grade primary 
school pupils.

SQULA – WYZWANIA MATEMATYCZNE 
SQULA - MATHEMATICAL CHALLENGES

Matematyczne wyzwania to ćwiczenie umiejętności szybkiego 
liczenia i proste matematyczne zadania. Emocjonująca gra dla wielu 
osób to zestaw osobnych kart dopasowanych do wiedzy uczniów  
klasy 3 i 4 szkoły podstawowej.

Mathematical Challenges will exercise the skill of fast counting  
and simple math tasks. Exciting game for many people in a form  
of a separate set of cards adapted for the 3rd and 4th grade primary 
school pupils.

SQULA – WYPRAWY Z GEOGRAFIĄ
SQULA - GEOGRAPHIC EXPEDITIONS

Podczas Wypraw z geografią gracze poznają najważniejsze kraje 
świata i kontynenty na których leżą. Dodatkowo na kartach zapisane 
są ciekawostki podróżnicze z całego świata. Oparta na nich gra  
z elementami blefu wspiera naukę geografii dla uczniów 5 i 6 klasy 
szkoły podstawowej.

During the Geographic Expeditions players will learn the locations 
of the most important countries and continents they are located on. 
Additionally, there are trivia travel from all over the world written on 
each card. Based on them game with the elements of bluff supports 
teaching geography for the 5th and 6th grade primary school pupils.
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Jak nazywają się pagórki z piasku 

nad morzem?A. tamyB. zaporyC. wydmyD. kopce

10

Edukacja przyrodnicza

Która broń NIE istniała jeszcze 

w czasach średniowiecznych rycerzy?
A. 

C.

33

B. 

D. 

Edukacja polonistyczna

Dawno temu w Europie żyły mamuty.  Które zwierzę wywodzi się z tej samej rodziny?
A. dzik
B. niedźwiedź polarny
C. mors
D. słoń

21 Edukacja przyrodniczaKtóry kontynent odkrył 

Krzysztof Kolumb?

A. Amerykę

B. Europę

C. Afrykę

D. Australię

27

Edukacja przyrodnicza

50
Widzisz pożar. Pod jaki numer telefonu  

powinieneś zadzwonić?A. 998 
B. 999

C. żaden z wymienionych
D. 997

Edukacja społeczno-przyrodnicza 

4
Edukacja społeczno-przyrodnicza 

Co służy do jedzenia zupy?A. widelecB. łyżka
C. nóż

D. pałeczka

15
Popatrz na obrazek.  

Który z instrumentów ma kształt trójkąta?B. 

D. 

A. 

C. 

Edukacja muzyczna

8

Które zwierzę daje mleko?

B. 

D. 

A. 

C. 

Edukacja społeczno-przyrodnicza 

Królową którego państwa 

była Kleopatra?A. EgiptuB. Macedonii
C. PersjiD. Grecji

Historia i społeczeństwo

43

Która strzałka wskazuje 

obojczyk?
A. strzałka 1B. strzałka 2C. strzałka 3D. strzałka 4

12

3
4

Przyroda

53

Jak nazywa się najbardziej zewnętrzna 

warstwa Ziemi?

A. jądro Ziemi

B. kula ziemska

C. skorupa ziemska

D. płaszcz ziemski

Przyroda
2

W którym roku człowiek stanął na Księżycu 
po raz pierwszy?

A. w 1930
B. w 1969

C. w 1975
D. w 1998

Przyroda
26

W przestrzeni kosmicznej odległość  

około 9 bilionów  

kilometrów to...

A. dzień świetlny.

B. tydzień świetlny.

C. miesiąc świetlny.

D. rok świetlny.

Przyroda

6

Q IQUIQ IQUIQ IQUI

Gry dla dzieci · Games for Children Gry dla dzieci · Games for Children

Quizy Squla to zestaw trzech błyskawicznych gier quizowych.  
Każda z nich jest przeznaczona dla innej grupy wiekowej. 
Uczniowie szkół podstawowych jeszcze nigdy nie mogli w tak wesoły 
sposób zdobywać wiedzy. Każda gra to dwa warianty zabawy – 
indywidualna i w grupie.

Squla Quiz is a set of three instant quiz games. Each of them  
is intended for a different age group. Primary school pupils have never 
been able to gain knowledge in such a cheerful way. Each game has  
a two fun variants - an individual and a group.

Squla to internetowa platforma edukacyjna dla dzieci, 
która pozwala uczyć się poprzez zabawę. Program obejmuje 
prawie 40 000 zadań w postaci quizów, misji i gier  
o różnym poziomie trudności. Przeznaczony jest dla uczniów 
klas 1-6 szkoły podstawowej oraz dla dzieci w wieku 
przedszkolnym.

Squla is an online educational  
platform for children that  
allows you to learn through  
a play. The program covers almost 40 000 challenges 
in the form of quizzes, games and missions of varying 
difficulty. It is designed for primary school pupils  
in grades 1-6, and for preschool children.

SQULA QUIZ
FLASHQUIZ

Teraz

 z prezentem!

30 dni dostępu 

do Squli online 

o wartości 

20 złotych!

*Available in the Polish language only.
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WIE LKOŚĆ

W I E K

PRĘDKOŚĆ

IQ Granna
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IQ Granna
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PLANETA ZWIERZĄT
ANIMAL PLANET

Czy aligator jest dłuższy niż anakonda? A chart – czy jest szybszy od 
sarny? Co żyje dłużej – mors czy żubr? Świat zwierząt jest fascynujący  
i pełen tajemnic. Dzięki tej grze poznasz odpowiedzi na wiele  
ciekawych pytań dotyczących 110 gatunków zwierząt żyjących na 
Ziemi. Planeta zwierząt to połączenie przyjemnego z pożytecznym: 
dobra zabawa i nauka o otaczającym nas świecie.

Is an alligator longer than an anaconda? Is a greyhound faster than 
a deer? Who lives longer  – a walrus or a bison? The animal world is 
fascinating and enigmatic, and this game will answer many troubling 
questions about 110 living species on Earth. Animal Planet is a great 
combination of fun and an opportunity to gain practical knowledge 
about the world around us.

KTÓRA GODZINA?
WHAT TIME IS IT?

Która godzina? to nie tylko świetna zabawa, ale i praktyczna nauka 
odczytywania czasu. Dzieci uczą się, jak właściwie interpretować 
wskazania zegara i jak wyglada ich poprawny zapis. 
Informacje podane są w atrakcyjnej formie kilku różnych gier  
i zabaw, dzięki którym dzieci szybko pojmą jak odpowiadać  
na pytanie „która godzina?”

This title means great fun, and practical learning of reading time  
and knowledge of a clock at the same time. Children learn to read  
the time from the analogue clock, and translate it into digital  
and written versions. All the information is presented in an attractive 
form of games and activities that will logically explain to your child 
how to properly read the time. 

Nauka matematyki jeszcze nigdy nie była tak przyjemna!
Podczas tury gracze rzucają trzema kostkami, a następnie starają 
się jak najszybciej wykonać działania matematyczne: dodawanie, 
odejmowanie, mnożenie lub dzielenie. Uzyskany wynik to numer pola 
na planszy, na którym postawią swój znacznik. Wygra osoba, która 
na koniec rozgrywki będzie miała najwięcej połączonych ze sobą pól.

Learning math has never been so much fun!  
During the turn, players roll three dice and try as soon as possible 
to perform mathematical operations such as addition, subtraction, 
multiplication or division. The obtained result is the field number  
on the game board where a player will place his/her marker.  
The winner is a person who will have the most interconnected fields  
at the end of the game.

RACHMISTRZ
RECKONER

IQ Granna is a series of educational games for schoolchildren in grades 0-3.  
While playing, children will practice and remember skills which every pupil  
should know, such as spelling rules, the multiplication table, etc.
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KARTA ROWEROWA
BIKE LICENSE

Gra znakomicie przygotowuje do egzaminu na  
kartę rowerową. Zawiera wszystkie ważne pytania,  
na które powinien znać odpowiedzi każdy rowerzysta.  
W trakcie gry dzieci poruszają się po planszy zgodnie  
z przepisami ruchu drogowego.

The game is a wonderful aid to prepare for a bicycle license exam. 
It includes all important questions to which every bicyclist should 
know the answers. During play, children move around the board in 
accordance with traffic regulations.

QUIZ ORTOGRAFICZNY
SPELLING QUIZ

Wzrokowe zapamiętywanie pisowni trudnych wyrazów to klucz 
do opanowania ortografii. Dlatego w grze znajdują się ilustracje 
wyrazów, których pisownia sprawia uczniom trudności. Dla dzieci  
to duże wsparcie w nauce ortografii.

Visual memorizing of difficult to spell words is the key to master 
spelling. Therefore, there are illustrations of particularly difficult to 
spell words included in the game set. It is a great support in learning 
spelling.

QUIZ – WIEM WSZYSTKO! 
QUIZ – I KNOW EVERYTHING!

Quiz wielotematyczny oraz zabawa w kalambury  
to doskonały sposób na utrwalenie wiedzy. Pytania quizowe  
dotyczą przyrody, geografii oraz życia codziennego.  
Obrazki umieszczone na kartach ilustrują przysłowia.

A multi-subject quiz with fun wordplay is a perfect way  
to consolidate knowledge. The quiz has questions about nature, 
geography and everyday life. Pictures on the cards illustrate  
proverbs.

IQ Granna to seria gier edukacyjnych dla uczniów z klas 0–3.
Dzieci przy okazji zabawy utrwalają zagadnienia, które mogą sprawiać 
trudność, takie jak: zasady ortografii, tabliczka mnożenia i inne.

IQ Granna

Gry dla dzieci · Games for Children

*Available in the Polish language only.
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2 X 2 DWA RAZY DWA
2 X 2 TWO TIMES TWO

Gra od niechcenia uczy tabliczki mnożenia. Dzieci, grając w tę 
wersję znanej gry memo, wzrokowo zapamiętują poszczególne 
działania. Przy okazji ćwiczą też pamięć i koncentrację.

This game effortlessly teaches the multiplication table. Children 
playing this version of the well-known memory game visually 
remember specific math operations. At the same time they train their 
memory and concentration.

RODZINKI
FAMILIES

Świat zwierząt kryje wiele tajemnic i jest niezwykle fascynujący.  
Grając w Rodzinki, dzieci mają okazję poszerzyć i uporządkować 
swoją wiedzę o świecie zwierząt.

For children growing up in a city, the world of animals hides many 
mysteries. It’s hard for them to organize their haphazard knowledge. 
By playing Families, children have the opportunity to organize their 
knowledge of the animal kingdom.

QUIZ ZOOLOGICZNY
ANIMAL QUIZ

Dlaczego tygrys jest w paski? Co to są głuptaki? Ile kolców ma jeż?  
To przykładowe pytania znajdujące się na kartach  
Quizu Zoologicznego. Każdy gracz deklaruje, która z trzech 
odpowiedzi jest prawidłowa. Ten, kto zgromadzi najwięcej  
punktów – wygrywa.

Why tigers are striped? What are gannets? How many spikes do 
hedgehogs have? These are sample questions you will find in the box. 
Each of players declare which one out of the three answers is correct. 
The player who collects the most points wins the game.
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Serie · Series
Superfarmer

Gry rodzinne · Family Games

SUPERFARMER
SUPERFARMER

Jesteś farmerem, hodujesz zwierzęta. Cieszysz się, ponieważ Twoje 
stado się powiększa. Bądź jednak czujny, ponieważ w okolicy grasują 
lis i wilk. Twoje zwierzęta mogą paść ich łupem!  
Superfarmer to prawdopodobnie pierwsza gra na świecie,  
w której wykorzystane zostały 12-ścienne kostki.

You are a super farmer and you raise animals. Your herd keeps growing. 
But beware! A fox and a wolf are roaming the area, and your animals 
may fall prey to them. This may be the first game in the world to use 
twelve-side dice.

STR. 46STR. 42

www.superfarmer.pl
www.youtube.com/grannapl

SUPERFARMER wersja jubileuszowa
SUPERFARMER anniversary edition

W 2007 roku z okazji 10-lecia Superfarmera na polskim rynku 
Granna wydała nową wersję gry ze znakomitymi ilustracjami  
i grafiką Piotra Sochy. Pudełko zawiera efektowne żetony, plansze, 
plastikowe figurki małych i dużych psów oraz nowy wariant 
rozgrywki.

In 2007 Superfarmer was celebrating its 10th anniversary! 
For this occasion, Granna released a new edition of Superfarmer with 
the superb illustrations of Piotr Socha. It includes game boards, plastic 
figures of small and large dogs and a new version of the game.

Gra Roku w Finlandii w 2013 roku
The Game of the Year in Finland in 2013

Autor • Author: Karol Borsuk 
Ilustracje • Illustrations: Piotr Socha

RANCHO
RANCHO

Jesteś superfarmerem. Aby wygrać, musisz pierwszy stworzyć stado 
w swojej zagrodzie. Najpierw jednak powinieneś zdobyć pastwiska. 
Kiedy uda Ci się wyprowadzić na nie zwierzęta, bądź czujny,  
aby nie padły łupem wilka lub lisa.

You are a super farmer. To win, you must be the first to breed a herd on 
your farm. First you should get a pasture. Once you have animals on 
your pasture, be careful that they do not fall prey to a wolf or fox.

Autor / Author: Michał Stajszczak 
wg Karola Borsuka 

Ilustracje / Illustrations: Piotr Socha

Nominacja do Gry Roku w Polsce w 2013 roku
Nomination for the Game of the Year in Poland in 2013
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BATYSKAF
BATHYSCAPHE
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Wyruszamy w głąb oceanu, by zrobić zdjęcia najciekawszym morskim 
stworzeniom. Kto zgromadzi najwięcej perełek, ten wygra rozgrywkę. 
Uwaga! Pełne zanurzenie! 
W grze dzieci wykorzystują karty tlenu, by zanurzać się batyskafami 
i zdobywać żetony zwierzątek. Dobry plan i umiejętność 
podejmowania ryzyka to klucze do sukcesu!
Batyskaf to zwycięska gra IV edycji konkursu  
Wymyśl grę, zostań autorem Granny.

We set off into the ocean to take pictures of the most interesting 
sea creatures. Whoever collects the most pearls will win the game. 
Warning! Full immersion! 
Players will use oxygen cards to immerse themselves in bathyscaphs 
in order to gain animal tokens. A good plan and the ability to take risks 
are the keys to success! 
Bathyscaphe is the winning game of the fourth edition of the contest 
Design the Game and Become Granna’s Game Author.

Autor / Author: Paweł Nowak-Reitz
Ilustracje / Illustrations: ILLUTYPE
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ALE CYRK!
TOPITO Przed Państwem najsłynniejsza grupa cyrkowa świata!  

Zapraszamy na zapierające dech w piersiach akrobatyczne show! 
Ale cyrk! to szalona gra zręcznościowa, w której układacie  
drewniane klocki, próbując spełnić warunek zapisany na kartach. 
Uwaga: gra niejeden raz przyprawi Was o szybsze bicie serca!

There is the most famous circus group in the world in front of you! 
Enjoy the breathtaking acrobatic show! 
Topito is a crazy skill game where you put wooden blocks  
trying to fulfill the condition written on the cards.  
Note: the game will make your heart beat faster more than once!
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HRABINA

INTENDENT

STEWARDESSA

SYN HRABINY

CÓRKA HRABINY

OFICER

SPRZEDAWCZYNI

MATKA OKRĘTOWA

Syn hrabiny

Przesadnie elegancki.  

Kształcony na dyplomatę. Z matką  

rozmawia tylko po francusku. 

Stewardessa

Żadnej pracy się nie boi.  
Zawsze ma pod ręką czyste ręczniki  

i brudne ploteczki. 

Ksiądz

Brat łata o tubalnym głosie.  

Z irytującą słabością do wtrącania 

łacińskich sentencji. 

Śpiewaczka operowa

Diwa. Elegancka i dystyngowana.  

W drodze do Nowego Jorku  

na koncert życia. 

Najważniejsza osoba na statku.  

Nieobce mu burze, sztormy oraz…  

ludzkie słabości. 

Kapitan

Oficer rozrywkowy

Z niejednego pieca chleb jadł.  

Podobno kiedyś pracował  

jako iluzjonista i klaun. 

Apodyktyczna,  oschła i wyniosła. Wdowa.  Żyje wspomnieniami. 

Hrabina

Wypisuje kwity, przyjmuje  
zażalenia, walutę wymienia.  

Niektórym wydaje się podejrzany…

Intendent

Sprzedawczyni

Zagada każdego klienta.  

Potrafi wróżyć z ręki,  

ponoć skutecznie.  
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M/S BATORY
M/S BATORY To miał być kolejny spokojny rejs na pokładzie statku MS Batory. 

Tymczasem zuchwała kradzież bezcennych klejnotów hrabiny Pawlickiej 
wstrząsnęła pasażerami i członkami załogi. Jednak to właśnie wśród 
nich ukrywa się złodziej… 
Gracze wcielają się w detektywów, a ich zadaniem będzie jak najszybsze 
wytypowanie złodzieja. Każdy z trzynastu podejrzanych ma zestaw 
unikalnych charakterystyk – płeć, wiek i rolę. Śledczy będą zadawać sobie 
wzajemnie pytania, a na podstawie odpowiedzi wykluczać kolejnych 
podejrzanych.  
Wygrywa ten, kto jako pierwszy poprawnie wskaże winnego.

It was supposed to be an another quiet cruise aboard of MS Batory. 
However, all the passengers and the crew have been shocked by the 
impudent theft of the Countess Pawlicka’s precious jewels. A thief  
is still hiding among them...  
Players play as detectives, and their task will be to identify the thief 
as soon as possible. Each of the thirteen suspects has a set of unique 
characteristics – a gender, age and a role. Investigators will ask each 
other questions, and on the basis of the replies will exclude further 
suspects. The person who first identifies the offender will become  
a winner.
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Autor / Author: Filip Miłuński 
Ilustracje / Illustrations: Adam Pękalski
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SZKOŁA MAGÓW
MYSTIC ScROLLS Gracze wcielają się w uczniów w Szkole Magów. Zbliża się wielki 

turniej zaklęć. Podczas magicznego pojedynku liczyć się będzie refleks, 
szybkość rzucania czarów i umiejętne wyczucie czasu.  
Szkoła Magów to wyjątkowa gra kościana, w której pojedynek 
pomiędzy graczami toczy się w czasie rzeczywistym. Opanuj sześć 
żywiołów i zostań najpotężniejszym czarodziejem jakiego widział świat!

Players take on the role of the students in the Mystic ScRolls. A great 
tournament of spells is approaching. During the magic duel the reflexes, 
spell casting speed, and good timing will count the most.  
The Mystic ScRolls is an unique dice game where the duel between  
the players is played in a real time. Master the six elements and become 
the most powerful wizard in the entire world!

N
ow

ość 2018 / N
ew

 for 2018

38



Kategoria PL / Kategoria EN

Dział PL / Dział EN

Kategoria PL / Kategoria EN

Dział PL / Dział EN

10+

205 × 205 × 60

7,0

2-10

12

LAND BORDERS (0, 1, 2...)
GRENSER

AREA

AREAL

AGRICULTURE

JORDBRUK

Wiem, bo gram! · I know, because I play!

Gry rodzinne · Family Games

Szykujcie się na wyjątkowe emocje!  
Tytułowy tajny agent ukrył się w jednym z krajów, a zadaniem 
śledczych będzie ustalenie jego miejsca pobytu. Dochodzenie opierać się 
będzie na zadawaniu pytań i dedukcji. Ten tytuł to jedyne w swoim 
rodzaju połączenie quizu i gry imprezowej.

Get ready for the unique emotions! The main character, a secret agent, 
went into hiding in one of the countries. The task of the investigators 
will be to determine his whereabouts. The investigation will be based 
on both - asking questions and deductions. This title is a unique 
combination of a quiz and party game.

GraMy! · WePlay!

Gry rodzinne · Family Games

TAJNY AGENT
DESTINATION X
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OD HELU DO WAWELU
THROUGHOUT POLAND

BARCELONA CZY WERONA?
BARCELONA OR VERONA?

Na kartach znajdują się polskie miasta oraz magiczne miejsca.  
Zadaniem graczy jest odgadnięcie ich położenia geograficznego.  
Które z miast znajduje się dalej na północ od Białegostoku:  
Mikołajki czy Suwałki?

There are magical places and the Polish cities illustrated on the cards. 
The player’s task is to guess the location of the cities shown on the 
cards. Which city, Mikolajki or Suwalki, is located further north of 
Bialystok?

Gra opowiada o słynnych wykopaliskach w Sudanie, którymi ze strony 
polskiej kierował prof. Kazimierz Michałowski. Gracze wcielają się 
w ekipy archeologów próbujące uratować unikalne zabytki przed 
zalaniem przez wody jeziora utworzonego przy nowopowstającej tamie.

The game tells the story of the famous excavations in Sudan, where 
the Polish side was led by Professor Kazimierz Michalowski. Players 
take on the teams of archaeologists trying to save the unique sights 
from flooding by the waters of the lake created by the newly formed 
dam.

To lepsze niż krzyżówka! Zakręcona gra w układanie słów na 
planszy. Liczy się tu zarówno taktyka jak i bogate słownictwo.  
Gra wraca do oferty po kilku latach nieobecności jako propozycja  
dla całej rodziny.

It’s better than a crossword! A crazy game of arranging words on the 
board in the shape of a hexagon. What counts here are both tactics 
and rich vocabulary. The game returns to the offer after several years 
of absence as a proposal for the whole family.

Sprawdź, jak dobrze znasz Europę. Zobacz, czy wiesz gdzie leży 
Uppsala, a gdzie Odessa. Gra polega na układaniu w odpowiedniej 
kolejności i miejscu kart symbolizujących europejskie metropolie  
i znane miejscowości. Czy i Tobie uda się bezpiecznie dotrzeć do celu?

See how well you know Europe. Find out if you know where Uppsala is 
located, where is Odessa? The game involves laying and placing cards 
in the right order symbolizing European metropolises and famous 
villages. Can you manage to get  to your destination safely?

FARAS
FARAS

GRA W SŁÓWKA
GAME OF WORDS

*Available in the Polish language only.

GraMy! · WePlay!

Gry rodzinne · Family Games40
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FROGI
FROGI

Żabki wkraczają do gry!  
Twoim zadaniem będzie jak najszybsze przeprowadzenie ich  
przez staw. W tej grze liczy się logiczne myślenie i przewidywanie 
ruchów przeciwników. Czy zdążysz dotrzeć na bezpieczne liście  
zanim zrobią to przeciwnicy?

Froggies enter the game! Your task will be to conduct them through 
the pond as soon as possible. What counts here the most are  
the logical thinking and ability to predict the movements of your 
opponents. Can you manage to get to the safe leaves before your 
opponents do?

WILKI I OWCE wydanie drugie, rozszerzone
WOOLY BULLY second expanded edition

Nowe wydanie doskonałej gry rodzinnej, rozszerzone o dodatek 
Grube Ryby, który dodaje do zabawy kafelki ze stawami 
otaczającymi pastwiska. Stawką w grze obok owiec stają się również 
ryby. Wygrywa gracz, który zbierze największe stado owiec oraz 
dodatkowo ryby z pobliskiego stawu.

The new edition of the excellent family game, extended by the 
addition of the Big Fish, which adds to the fun tiles with ponds 
surrounding pastures. What is at stake next to the sheep are also fish. 
The winner is the player who collects the largest herd of sheep and 
fish from a nearby pond.

WINNICA
AVENUE

Prowadzisz winnicę w południowej Francji. Twoim zadaniem jest 
stworzenie sieci dróg łączących tereny, na których uprawiana jest 
winorośl, z zamkami gdzie w piwnicach będzie dojrzewać doskonałe 
wino. Dbaj o organizację winnicy, to ona pozwoli ci wygrać  
z bezwzględną konkurencją.

You are running a vineyard in the south of France. Your task is to create 
a network of roads connecting the areas where the vines are planted, 
and where the castles with the excellent wine maturing in its cellars 
are. Take good care of the vineyard organization, and it will help you  
to win with a merciless competition.
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43Ten dwunożny, niewielki drapieżnik był wyjątkowo szybki  

i bardzo zwinny. Miał rząd ostrych jak brzytwa zębów,  

a jego stopy były uzbrojone w przerażające szpony. 

 

1

Dzięki zębom w kształcie sztyletów rozszarpywał ofiary na kawałki. Miał wysoki garb, w którym odkładał zapasy tłuszczu. Był przy tym powolny, dlatego jedyną szansą dla jego ofiar była ucieczka.

 
12

Roślinożerny cetiozaur nie potrafił przeżuwać – połykał więc 

kamienie. Skurcze żołądka powodowały ruch kamieni, które 

rozgniatały pokarm znajdujący się w jego wnętrzu.

 

40

Ten wszystkożerny dinozaur miał dobry wzrok, węch i zmysł 

równowagi. Potrafił dokładnie zlokalizować źródło dźwięku dzięki 

niesymetrycznie rozmieszczonym otworom usznym. 

 

Długotrwała susza sprawia, 

że ziemia staje się jałowa. 

Niszczeją cenne źródła 

pokarmu i wody.

Grupa drapieżników wyruszyła na łowy. Wkrótce możesz natknąć się na całe stado wygłodniałych wrogów.

Autor / Author: Reiner Knizia

GraMy! · WePlay!
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CUKIERKI
CANDY TIME

UFO FARMER
UFO FARMER

SUPERFARMER
SUPERFARMER

DINO KONTRA DINO
DINO VS DINO

Jesteś farmerem, hodujesz zwierzęta. Cieszysz się, ponieważ Twoje  
stado się powiększa. Bądź jednak czujny, ponieważ w okolicy  
grasują lis i wilk – Twoje zwierzęta mogą paść ich łupem! 
Nowe wydanie, ze znakomitymi ilustracjami Piotra Sochy, nawiązuje 
oprawą graficzną do Rancha, gry, która jest rozwiniętą wersją 
Superfarmera.

You are a farmer breeding animals. You are happy because your herd is 
growing, but be careful -  a fox and a wolf are prowling nearby.  
Your animals may fall prey to them!  
A new edition of the game with great illustrations by Piotr Socha in the 
style of Rancho, a more advanced game developed from Superfarmer.

Dinozaur kontra dinozaur! Który jest silniejszy, który szybszy?  
W jakich warunkach przyjdzie im konkurować o przetrwanie?  
Czy będzie to burza, pożar, wybuch wulkanu czy może przerażające 
tsunami? Gracze zagrywają karty dinozaurów, starając się dopasować 
ich mocne i słabe strony do zjawisk opisanych na kartach wydarzeń. 
Gra dla wszystkich miłośników dinozaurów.

Dinosaur vs Dinosaur! Which one is stronger? Which one is faster? 
Under what conditions will they face each other? Will it be in a storm, 
a fire, or a volcanic eruption?  Or perhaps a terrifying tsunami? Players 
choose dinosaur cards in an attempt to adjust their strengths and 
weaknesses to the event cards. This is a game for all fans of dinosaurs. 

Na farmie pojawił się tajemniczy latający spodek. To UFO! 
Przerażone zwierzaki uciekają w panice. UFO Farmer to całkiem 
nowa gra w świecie Superfarmera. Tym razem gracze nie hodują 
zwierząt, lecz wcielają się w kosmitów! Niesamowite modele 
latających spodków i nowatorska mechanika gry zapewnią całej 
rodzinie długie godziny znakomitej zabawy!

On the farm, a mysterious flying saucer appeared! It’s a UFO! Animals 
flee in panic. UFO Farmer is the brand new game in the world of 
Superfarmer. This time, players do not breed animals, but assume the 
role of aliens! Amazing models of flying saucers and innovative game 
mechanics will provide endless hours of great fun for the whole family!

Czas na pyszna zabawę! Na każdym kafelku widnieją cztery połówki 
różnych łakoci. Spróbuj dopasować swój kafelek do tych, które  
już leżą na stole – tak by tworzyły jak najwięcej par. Każdy cukierek  
da ci punkt, a smakowite ciasteczka dodatkowy ruch.

It’s time for delicious fun! There are four halves of different sweets 
illustrated on every tile. Try to match your tile to those which are 
already set on the table in order to create as many pairs as possible. 
Each candy will give you one or two points of victory, and delicious 
cookies will provide an additional move.

GraMy! · WePlay!
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Na planszy znajduje się tor złożony z liter, a obok niej – talia kart 
z tematami. Gracze kolejno losują tematy i wyznaczają je sobie 
nawzajem. Zadaniem każdego z rozgrywających jest wymyślenie 
hasła nawiązującego do danego tematu (np. kosmos)  
i rozpoczynającego się od litery, na której aktualnie znajduje się 
pionek. Wymyśliwszy hasło, gracz wykonuje krok do przodu  
i tworzy kolejne słowo. Musi się jednak spieszyć – ukryta klepsydra 
nieubłaganie odmierza czas. Jeśli przed upływem wyznaczonego 
czasu gracz nie krzyknie „stop”, to nie będzie mógł dokończyć swojego 
ruchu!

There is a track laid with letters, and next to it a deck of cards with 
themes placed on the game board. The player gets a specific topic, 
e.g.: cosmos,  and he/she begins to brainstorm passwords. They must, 
however, begin with the letter which currently a pawn is placed at. 
After conceiving the password player moves forward and thinks up 
another password. But hidden hourglass relentlessly measures the 
time. If before the expiry of the time a player does not shout “stop”, 
he/she fails to fulfill its movement.

Wymyślaj słowa i pędź do mety po zwycięstwo!
Tempo Junior to wesoła gra planszowa, w której gracze wymyślają 
słowa pasujące do zadanego tematu. W trakcie doskonałej zabawy 
nad planszą najmłodsi gracze rozwijają kreatywne myślenie, wyczucie 
czasu i wzbogacają zasób słownictwa. Gra zawiera kilka wariantów 
rozgrywki: podstawowy, uproszczony, drużynowy, wyścigowy oraz 
wersję dla młodszych dzieci, które nie potrafią jeszcze czytać.

Invent words, and race to the finish line to win! 
Tempo Junior is a cheerful board game where players invent 
matching words to a given topic. While having fun the youngest 
players develop creative thinking, timing and enrich their vocabulary. 
The game contains several variants: basic, simplified, team, race,  
and a version for younger children who can’t read yet. 

TEMPO
 PRONTO

TEMPO JUNIOR
PRONTO JUNIOR
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SPAGHETTI
SPAGHETTI

MAFIA
MAFIA

PESTKA, DROPS, CUKIEREK
SEED, CANDY, LEMON DROP

ALE HISTORIA!
INCREDIBLE HISTORY!

Ekonomia dla dzieci? W obecnych czasach to konieczność.  
Pestka, drops, cukierek przybliża dzieciom podstawowe 
mechanizmy popytu i podaży, a jednocześnie opowiada niezwykłą 
historię i pozwala świetnie się bawić! Gra powstała na podstawie 
książki jednego z najbardziej cenionych polskich pisarzy dla dzieci – 
Grzegorza Kasdepke.

Economics for children? At the present time is a necessity.  
Seed, Candy, Lemon drop brings children to the basic mechanisms 
of supply and demand. Simultaneously, it tells the extraordinary story 
and allows to have fun! The game was based on the book of one of the 
most cherished Polish authors – Grzegorz Kasdepke. 

W 2016 roku obchodziliśmy jubileusz chrztu Polski – z tej okazji 
przygotowaliśmy bogato ilustrowaną grę quizową. W trakcie 
rozgrywki gracze przemierzają krainy i epoki, które składają się na 
barwną historię Polski. Pytania podzielone są na pięć okresów  
i obejmują 1050 lat - od 966 do 2016 roku.

In 2016 we celebrated the anniversary of Polish Christianity. On this 
occasion we have prepared a richly illustrated quiz game. In the game, 
players traverse the land and proud era of Polish history. Questions are 
divided into five periods and include 1050 years of Polish history  
from 966 until 2016.

Mafia to wciągająca gra psychologiczna, oparta na schemacie 
popularnej gry towarzyskiej. Może w niej wziąć udział duża grupa 
graczy. Pudełko zawiera żetony używane w podstawowej wersji gry, 
a także karty umożliwiające zaawansowanym graczom intrygujące 
rozszerzenie rozgrywki.

Mafia is a captivating game of psychology based on a popular game 
for groups that allows many people to play together. Included tokens 
are used in the basic version, while the cards allow advanced players 
to make the game more intriguing.

Spaghetti to dynamiczna gra zręcznościowa, w której gracze walczą  
o zdobycie jak największej liczby wartościowych nitek makaronu.  
Mają na to zaledwie 20 sekund. W tym czasie nic nie może wypaść  
z talerza i zabrudzić stołu! Gra zawiera aż trzy warianty: 
podstawowy, trudny i zaawansowany.

Spaghetti is a dynamic game where players are trying to gain as many  
valuable strands of the pasta as possible. They have only 20 seconds 
to get it. During this time, nothing can fall out of the plate or stain the 
table! The game includes three levels of difficulty: basic, difficult and 
advanced.

*Available in the Polish language only.
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QUIZ Gdzie raki zimują?
QUIZ Where Do Crayfish Spend the Winter?

Quiz zawiera pytania z różnych dziedzin. Na każde pytanie są 
podane trzy odpowiedzi – jedna prawidłowa i dwie zabawne.

The Quiz consists of questions on various subjects.  
Each question has one correct answer and two funny ones. 

OMNIBUS
OMNIBUS

Sprawdź, czy jesteś OMNIBUSEM! W tym szybkim quizie 
przetestujesz zarówno swoją wiedzę, jak i refleks. Na kartach 
znajduje się 450 pytań. Gracze muszą błyskawicznie zdecydować, 
czy wybierają odpowiedź TAK czy NIE. Większy żeton to szansa na 
więcej punktów, ale i ryzyko większej straty w przypadku błędu!

Check whether you’re an OMNIBUS! This rapid quiz game checks 
both knowledge and reflexes of the players. There are 450 questions. 
Players quickly decide whether to answer YES or NO. A larger token 
means more points, but it is a risk of loss of it in case of an error!

ŁAMIGAMI
MANIFOLD

Wyzwaniem jest skromna kwadratowa karteczka papieru, na której 
znajduje się siatka złożona z małych czarno-białych kwadratów  
na kolorowym tle. W zależności od poziomu trudności – w zielonym, 
żółtym, niebieskim lub czerwonym. Zadanie jest proste. Trzeba złożyć 
papier w taki sposób, aby po jednej stronie znalazły się wszystkie 
czarne kwadraty, po drugiej tylko te białe.

The challenge is plain and unassuming, starting with a square piece 
of paper on which is a grid of small squares in black and white, and 
colored ones in green, yellow, blue, or red, depending on the level of 
difficulty. The objective is simple: Fold the paper in such a way that, 
in the end, one side shows all black squares and the other shows only 
white ones. Sounds easy? Then there is nothing to stop you from 
becoming the master of Origami logic puzzling!
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SŁÓWKA
GAME OF WORDS

Gra słowna, będąca podróżną wersją gry znanej z dotychczasowej 
oferty Granny. Na sześciokątnej planszy gracze układają słowa  
i słówka. W tej wersji plansza jest jednak mniejsza, dlatego 
rozgrywka trwa krócej.

Word game.  Players create words on the hexagonal game board. This 
is a travel version of the game which is already available in Granna’s 
offer. This version includes a smaller board, because the gameplay is 
meant to be faster than in the previously offered version.

SUPERFARMER
SUPERFARMER

Jesteś farmerem, hodujesz zwierzęta. Cieszysz się, ponieważ Twoje 
stado się powiększa. Bądź jednak czujny, ponieważ w okolicy grasują 
lis i wilk. Twoje zwierzęta mogą paść ich łupem!  
Superfarmer to prawdopodobnie pierwsza gra na świecie, w której 
wykorzystane zostały 12-ścienne kostki.

You are a super farmer and you raise animals. Your herd keeps 
growing. But beware! A fox and a wolf are roaming the area,  
and your animals may fall prey to them. This may be the first game in 
the world to use twelve-side dice.
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INTELIGENCJA
CITY-COUNTRY-RIVER

PENTOMINO
PENTOMINO

Losujemy literę i dziedzinę. Ten z graczy, który wypisze najwięcej 
nazw, wygra rundę.

Players draw a letter and a category. The winner of the round  
is the player who writes down the most of the nouns.

Układanka, której każdy element składa się z pięciu kwadratów 
i ma inny kształt.

A puzzle whose elements consist of five squares, each with a different 
shape.

STATKI
SHIPS

Dwaj admirałowie walczą o panowanie na morzu. Wygra ten z nich, 
który pierwszy wyeliminuje wszystkie okręty przeciwnika.

Two admirals are battling each other to rule at sea. The winner is the 
first player to eliminate the opponent’s vessels.

Wiele wieków temu potężni władcy ćwiczyli za ich pomocą logiczne 
myślenie i umiejętność przewidywania ruchów. Gra po dziś dzień 
zachowała swój wyjątkowy, edukacyjny walor.

Thanks to this game, players like the powerful rulers practiced logical 
thinking and the ability to predict the opponent’s movements.  
The game to this day has kept its unique, educational value.
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SZACHY
CHESS
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TANGRAM
TANGRAM

WARCABY
DRAUGHTS

CHIŃCZYK
LUDO

Tradycyjna chińska układanka. Tysiące łamigłówek można rozwiązać 
za pomocą tylko siedmiu klocków.

A traditional Chinese puzzle consisting of a square divided into  
7 pieces. Thousands of puzzles can be solved by only these 7 pieces.

Kieszonkowe wydanie klasycznej gry strategicznej dla dwóch osób.

A strategy game for 2 players. Pocket edition.

Popularna gra losowa. Ćwiczy cierpliwość, uczy wygrywać 
i przegrywać.

A popular game of chance. It teaches patience and how to win  
and lose.
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PODAJ HASŁO
PASSWORD EXPRESS

SKULL
SKULL

Lubisz ryzyko, blef i pokerowe zagrywki? Masz mocne nerwy?  
Jeśli tak, to Skull jest grą dla Ciebie! Wygraj dwie licytacje, 
odkrywając symbole kwiatów. Uważaj! Inni gracze tylko czekają  
na Twoją pomyłkę. Gdzieś ukryli czaszkę, na którą możesz się 
natknąć! Zasady Skull poznaje się w dwie minuty, a emocjonujące 
rozgrywki wciągają na długie godziny. Gra podbiła serca tysięcy 
fanów gier planszowych, a w rodzimej Francji została uznana  
za Grę Roku!

Do you like risk, bluff and poker play? Do you have strong nerves?  
If so, the Skull is the game for you! Win two auctions by revealing 
symbols of flowers. Watch out! Other players are waiting for your 
mistake. They’ve hidden somewhere the skull, and you can easily 
encounter it! Skull rules can be learned in two minutes and the 
exciting gameplay can be drawn for hours. The game has won the 
hearts of thousands of fans of board games already, and in native  
France has been recognized as the Game of the Year!
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Gracze dzielą się na dwie drużyny, a ich zadaniem będzie podanie 
jak największej liczby haseł. Te muszą pasować do zadanych 
kategorii, oraz zawierać podaną literę. Wszystko dzieje się pod 
presją czasu, który odmierza klepsydra. Podaj Hasło to szalona gra 
imprezowa, w której liczy się kreatywność, refleks i szybkość myślenia.

Players are divided into two teams and their task will be to provide as 
many passwords as possible. These passwords must match the given 
categories, and contain the given letter. Everything happens under 
the pressure of time measured by the hourglass. Password Express 
is a crazy party game where creativity, reflexes and speed of thinking 
count the most.
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SHERLOCK
SHERLOCK

KOSMOPOLIS
CAPITAL LUX

Czy zdecydujesz się wysłać swoich obywateli do pracy w gwiezdnej 
stolicy? A może wolisz, żeby budowali potęgę Twojego rodzinnego 
miasta?
Kosmopolis to wyjątkowa gra karciana, w której nie raz przyjdzie 
Ci balansować na krawędzi. Zarówno skuteczny blef, jak i trzymanie 
się ustalonego planu może poprowadzić Cię do zwycięstwa.

Will you decide  to send your citizens to work in the starry capital? 
Or would you rather prefer thy would build up the power of your 
hometown?
Capital lux is a unique card game, in which you will have to balance 
on the edge very often. Both – an effective bluff and sticking to a 
previously established plan can lead you to the victory.

Kochasz rozwiązywać zagadki? Wierzysz w moc dedukcji i potęgę 
rozumu? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie sprawę! Jeden z bohaterów 
opowiadań o Sherlocku Holmsie jest przestępcą. Czy prześcigniesz 
innych graczy i jako pierwszy wskażesz winnego? Sherlock to gra,  
w której przenosisz się do XIX-wiecznego Londynu i prowadzisz 
własne śledztwo. Analizuj symbole na kartach, zbieraj informacje  
od innych graczy i walcz o zwycięstwo!

Do you enjoy solving puzzles? Do you believe in the power of 
deduction and the power of reason? If so, then we have a case for you! 
One of the characters in the stories of Sherlock Holmes is a criminal. 
Can you outrun other players and be the first to point out a guilty 
person? Sherlock is a game in which you move to the 19th century 
London, and you run your own investigation.  Analyze symbols on the 
cards, collect information from other players and fight to win! 
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CV POCKET
CV POCKET

Chciałbyś wcielić się w kogoś innego? CV Pocket pozwala zbudować 
niesamowity życiorys w kwadrans. Wybieraj pracę, hobby i znajomych, 
podejmuj trudne życiowe wybory i pokonaj przeciwników! CV Pocket 
to całkiem nowa, kompaktowa gra karciana przepełniona ciekawymi 
decyzjami.

Would you like to become someone else? CV Pocket lets you build  
an amazing CV in a quarter of an hour. Choose work, hobbies  
and friends, make life difficult choices and beat your opponents!  
CV Pocket is a brand new compact card game filled with many 
interesting decisions to be made.

NIEZŁE ZIÓŁKA
HERBACEOUS

Drewniane skrzynki i małe doniczki wkrótce zapełnią się 
aromatycznymi ziołami. Wcześniej jednak musisz wyczuć moment,  
i zebrać je z ogrodu, nim ubiegną Cię Twoi przyjaciele! Wygrywa ten, 
kto stworzy najlepszą kompozycję ziół. 

Wooden boxes and small pots will be soon filled out with the aromatic 
herbs. But before it will happen, you have to decide when is the right 
moment to collect them from the garden before your friends will do! 
The one who creates the best herbal arrangement is the winner. 
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Ilustracje Piotra Sochy do gry CV Pocket 
CV Pocket illustrated by Piotr Socha
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Granna Expert
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Koniec XV wieku. Na pokładzie słynnej Santa Marii przybywa  
do Nowego Świata garstka szukających szczęścia kolonistów. Jesteś 
jednym z nich – Twoim celem jest stworzenie doskonale prosperującej 
kolonii. Zdobywaj surowce, które posłużą do jej budowy, handluj  
ze Starym Kontynentem, korzystaj z pomocy mądrych mnichów  
oraz wysyłaj konkwistadorów na podbój lądu i poszukiwanie złota.
Santa Maria to ekonomiczna gra o mechanice opartej na dobieraniu 
kości i układaniu kafli, która zaskoczy Was głębią rozgrywki i wielością 
dostępnych strategii!

End of the 15th century.  A handful of colonists looking for happiness comes 
to the New World on the deck of the famous Santa Maria. You are one of them 
- your goal is to create a thriving colony. Collect raw materials that will be used 
to build it, trade with the Old Continent, use the help of wise monks and send 
conquistadors to conquer land and search for gold. 
Santa Maria is an economical game with the mechanics based on dice 
drafting and tile placement. It will surprise you with the depth of the 
gameplay and the multiplicity of available strategies!
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GRANNA
EXPERT
Granna przez wiele lat wydawała głównie gry  
dla dzieci. Teraz te dzieci dorosły, ale wciąż  
kochają gry. To właśnie im dedykujemy naszą serię  
GRANNA EXPERT. Ta linia skierowana jest  
do bardziej dojrzałych miłośników gier.

For many years, Granna has mostly published 
games for children. Those kids have grown up,  
but they still love board games. We dedicate our  
series called GRANNA EXPERT to them.  
This line is intended for the more mature gamers.
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Hipochondryk

102

Nocny marek
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Granna ExpertGranna Expert

Gra nominowana do nagrody Gra Roku 2014 w Polsce. 
The title was nominated for the Game of the Year 2014 award in Poland.

CV

Poprowadź swoją postać przez całe życie, podejmując wiele ważnych 
decyzji o jej karierze zawodowej, relacjach z ludźmi, zainteresowaniach 
i życiowych celach. Ta karciano-kościana gra, ze znakomitymi 
ilustracjami Piotra Sochy pozwala wcielić się w dowolną postać  
i przeżyć swoje życie w inny sposób. Niezliczona liczba kombinacji 
zapewnia wiele emocjonujących rozgrywek. Gra z serii Granna 
Expert, przeznaczona dla bardziej zaawansowanych graczy.

Guide your character through their entire life, making many important 
decisions about their professional career, relationships, interests,  
and life goals. This game with cards and dice and excellent illustrations  
by Piotr Socha lets you play any character and live your life in a different way. 
The countless number of combinations ensures many exciting games. 
A game from the Granna Expert series, intended for more advanced players.

CV PLOTKI
CV GOSSIP

Autor / Author: Filip Miłuński
Ilustracje / Illustrations: Piotr Socha

Autor / Author: Filip Miłuński
Ilustracje / Illustrations: Piotr Socha

Nowe sposoby na walkę z pechem, jeszcze więcej możliwości 
zainwestowania szczęścia i dodające mnóstwo interakcji karty plotek 
– to zawartość pierwszego dodatku do gry CV. Plotki zawierają 
kilkadziesiąt nowych kart, w tym nowe cele życiowe. Na pewno 
wzbogacą kolejne rozgrywki w Waszą ulubioną grę o życiu.  
Do rozgrywki wymagana jest podstawowa wersja gry CV.

New ways to fight the bad luck, even more opportunities to invest happiness, 
and adding a lot of interaction gossip cards make the contents of the first 
expansion pack of CV game. There are dozens of new cards in Gossip, 
including new goals in life. Certainly, they will further enrich a gameplay  
of your favorite game about life.  
For the gameplay, the basic version of the CV game is required.
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Arystoteles

Jeśli w fazie dobierania kart decydujesz się na 

zakup dodatkowej karty, możesz zapłacić za nią, 

oddając 2 punkty zwycięstwa (zamiast 5 drachm).

Homer

Raz na turę:

Usuń 1 kartę z ręki i umieść ją  

na swoim stosie kart historii.

Archimedes

Raz na turę:

Usuń z gry 1 kartę z ręki.  

Dobierz 1 kartę z dowolnej talii.

Kapitan

Jeśli w swoim mieście masz minimum  

1 statek, dostajesz 3 dodatkowe drachmy  

w czasie fazy przychodu.

Kolonia

Umieściwszy Kolonię w swoim mieście,  

możesz zapłacić taką samą kwotę,  

jaką wydałeś na tę kartę, by zbudować  

pierwszą z kart dobraną z czerwonej talii.

Latarnia morska na Faros

Akcja wykonywana przed fazą dobierania kart:
Podejrzyj wierzchnią kartę z 2 dowolnie  

wybranych talii.

Najemnik

Tylko w trakcie ataku:

Zapłać 2 drachmy, by jednorazowo zdobyć  

1 symbol wojny (możesz zapłacić kilka razy).

Troja

Symbole walki zawarte na tej karcie 

liczą się tylko podczas obrony  

(nigdy podczas ataku).

Euklides

1                  3  

Kanał Koryncki

Przeprowadź akcję handlu dwukrotnie podczas 

swojej tury. Możesz handlować z tym samym 

graczem lub wybrać innego.

Herodot

Raz w trakcie gry:

Przejrzyj stos kart historii innego  

gracza. Wybierz 1 kartę i usuń ją z gry.

Granna ExpertGranna Expert

POLIS
POLIS Największe polis walczą o dominację nad całym greckim światem. 

Stajesz na czele jednego z miast. Przed Tobą misja stworzenia 
niezwyciężonego i opływającego w bogactwa polis, które zapisze się 
na kartach historii. Myślisz, że to łatwe zadanie? Najwidoczniej 
nie doceniasz sprytu przeciwników, którzy w każdej chwili mogą 
zniweczyć Twoje najmisterniejsze plany! 
Polis to pełna interakcji gra karciana, w której gracze rozbudowują 
swoje miasta, zawierają krótkotrwałe sojusze i prowadzą przełomowe 
wojny.

The largest Polis is fighting for domination over the entire Greek 
world. You are the head of one of the cities. Ahead of you, the mission 
of creating invincible and rich polis that will be written on the pages 
of history. Do you think it is an easy task? Apparently, you do not 
appreciate your cunning enemies, who at any moment can ruin your 
most elaborate plans! 
Polis is a full of interaction card game where the players develop their 
cities, contain short-lived alliances and lead groundbreaking wars.
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Tom Vasel z portalu Dice Tower przyznał grze najwyższą ocenę  
– „Seal of Excellence”. 
Tom Vasel from The Dice Tower awarded the highest rating to the game 
– “Seal of Excellence“.

7
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4 1
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Granna Expert

CVLIZACJE
CVLIZATIONS

Pełna humoru podróż przez stulecia. Najważniejsze idee, zabytki 
architektury i wynalazki w historii ludzkości zaprezentowano  
tu z przymrużeniem oka. Gracze wcielają się w role władców.  
W trakcie rozgrywki próbują zgromadzić jak najwięcej dóbr,  
które mogą następnie wymienić na wynalazki, budynki i narzędzia.  
Te z kolei pomagają im zdobywać cenne punkty zadowolenia. 
Każda karta w talii została zilustrowana jedynym w swoim rodzaju, 
dowcipnym rysunkiem autorstwa Piotra Sochy.

A humorous journey through the centuries. The most important ideas, 
architecture, and inventions in the history of mankind presented with 
a grain of salt. Players take on the role of rulers and during the game, 
they must try to collect as many goods that can be exchanged for 
inventions, buildings, and utilities. These items in return help them get 
as many points of satisfaction as possible. Each card from the deck of 
the game was illustrated by unique, witty illustration of Peter Socha.

CAPITAL
CAPITAL

Inwestować w dzielnice mieszkaniowe czy skupić się na kompleksach 
handlowych? Czy rozwinięcie transportu miejskiego będzie bardziej 
opłacalne niż budowa obiektów kulturalnych? Postawić na tereny 
zielone czy na obiekty przemysłowe? Capital to kolejna gra  
z serii Granna Expert, która rozrusza Wasze szare komórki!  
Tym razem zadanie polega na rozbudowie jednej z dzielnic 
Warszawy. Wasza przygoda rozpocznie się w czasach saskich,  
a zakończy we współczesności.

Should we invest in the residential areas or focus rather on the 
commercial complexes? Would the development of the urban 
transport  be more profitable than building the cultural facilities? Shall 
we decide on the green areas or on the industrial facilities? Capital is 
another game in the Granna Expert series to tease your brain cells! 
This time the task is to expand one of the of Warsaw districts. Your 
adventure will begin in Saxon times and will end in the present.
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Szanowni Państwo!

W tym roku proponujemy Państwu wiele nowych  
i obiecujących tytułów. Pierwszą tegoroczną premierą 
jest Batyskaf - gra rodzinna, która wygrała w 4. Edycji 
konkursu „WYMYŚL GRĘ, ZOSTAŃ AUTOREM 
GRANNY”. Co roku na nasz konkurs, autorzy przysyłają 
wiele ciekawych projektów gier. Podczas tegorocznej 5. 
edycji, po raz pierwszy konkurs dotarł poza granice Polski. 
Otrzymaliśmy kilka gier z różnych krajów.

Ten rok będzie należał do bohaterów polskich legend.  
Pan Twardowski i Bazyliszek, to pierwsze dwie gry  
z nowej serii pt. LEGENDY POLSKIE.

Gry planszowe to dobry sposób na rozrywkę dla całej 
rodziny. Wspólne granie to nie tylko bycie razem,  
ale także trening dla szarych komórek. Nie zawiedziemy 
Was! Pszczoły i Cyrk to gry, które zdobędą Wasze uznanie.
 
Dla miłośników gier słownych proponujemy grę Podaj 
hasło.

Gracze, którzy lubią rozwiązywać detektywistyczne zagadki 
też znajdą coś dla siebie. Może uda się im odgadnąć w jakim 
kraju ukrył się Tajny agent?

Do serii Granna Expert dołączy gra Santa Maria,  
która bardzo przypadła do gustu graczom podczas jesiennych 
Targów Gier w Essen.

Mamy nadzieję, że nasze nowe propozycje spodobają się 
Państwu.

Na wszelkie Państwa pytania i uwagi czekamy po adresem: 
service@granna.pl
 
                                                    Zespół Granny

Dear Customers and board game lovers,

This year we would like to offer you many new and promising 
titles. The first of this year’s premiere is Bathyscaphe - a family 
game which won the 4th edition of the contest Design a Game 
and Become Granna’s Game Author. Every year, the authors 
send many interesting game projects for our competition. 
During this year’s 5th edition, the competition reached outside 
the Polish borders for the first time and we received several 
games from different countries.

This year will belong to the Polish legends heroes.  
Mr. Twardowski and Basilisk are the first two games from  
the new POLISH LEGENDS series.

Board games are a good way to entertain the whole family. 
Playing together is not just about being together, but it is 
also training for the brain. We will not let you down! Bees and 
Topito! are the two titles that you will definitely appreciate.

For the word game lovers we suggest Password Express.

Players who like to solve mysteries will also find something  
for themselves. Maybe they can try to guess in what country 
the secret agent is hiding in the Destination X game?

Santa Maria joined Granna’s Expert series. This game was 
greatly enjoyed by the players during the autumn Games Fair 
in Essen.

We believe that you will like our new proposals.

We look forward to all your questions and comments at 
service@granna.pl 
 

                                                                          Granna Team
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