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· PARY · WZORY
· I KOLORY  JUŻ GRAM

PiżamKi
Układanka

Robi się ciemno. Zwierzątkom już mrużą się oczka. Pora spać. Pomóż im 
znaleźć ich ulubione piżamki i utul do snu.

Jak się bawić?



Memo na dobranoc
Połóżcie przed sobą na stole główki zwierzątek, a nad każdą z nich, albo obok 
niej, jedną poduszeczkę ze wzorkiem. 



Następnie połóżcie wszystkie spodenki i koszulki stroną z niebieskimi groszkami 
do góry. Teraz dobrze je pomieszajcie i rozłóżcie przed sobą na stole.

Gracze po kolei odkrywają jedną koszulkę i jedne spodenki i pokazują je innym. 
Jeśli 2 elementy stanowią komplet identyczny jak wzór na poduszeczce któregoś 
zwierzątka, to gracz zabiera gotową piżamkę, odpowiednią poduszeczkę i główkę 
zwierzątka i kładzie je przed sobą. Zwierzątko jest już gotowe do snu. 
Jeśli odwrócone elementy nie stanowią kompletu, to gracz odkłada oba  
z nich z powrotem na to samo miejsce niebieską stroną z groszkami do góry.
Następnie kolejka przechodzi na następnego gracza. Gra kończy się, gdy wszystkie 
zwierzątka zostaną ułożone. Wygrywa ten, kto ułożył najwięcej zwierzątek do snu. 
W przypadku remisu gracze razem cieszą się ze zwycięstwa.
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Drogi Kliencie! Nasze gry kompletowane są ze szczególną starannością. Jeżeli jednak zdarzą się jakieś braki  
(za co z góry serdecznie przepraszamy) możesz przesłać reklamację e-mailem na adres: service@granna.pl.
Nie zapomnij podać swojego imienia i nazwiska oraz adresu (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu i mieszkania)
oraz napisz jakiego elementu gry brakuje.

www.granna.pl   service@granna.pl   www.facebook.com/grannagry

PiżamKi
UkładankaKto pierwszy w łóżeczku, ten wygrywa

Połóżcie wszystkie główki zwierzątek, spodenki, koszulki i poduszeczki kolorową 
stroną do góry.

Teraz dobrze pomieszajcie wszystkie elementy i rozłóżcie je przed sobą  
na stole. Na trzy cztery każdy gracz stara się, używając tylko jednej ręki, złapać 
dowolną poduszeczkę, którą kładzie przed sobą na stole. Następnie jedną ręką 
chwyta koszulkę we wzorze wybranej wcześniej poduszeczki. Potem jedną 
ręką chwyta spodenki pasujące do poduszeczki i koszulki. Gdy gracz zdobędzie 
już poduszeczkę i  piżamkę w identycznym kolorze, to dokłada do nich jedną  
z dostępnych główek zwierzątek. Wygrywa ten gracz, który zdobędzie jak 
najwięcej zestawów i ułoży jak najwięcej zwierzątek do snu. W przypadku remisu 
gracze razem cieszą się ze zwycięstwa.                                                                       
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