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Zawartość pudełka:

64 karty, 
które tworzą 16 portretów dzieci 
z różnych stron świata

kostka

Instrukcja
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Sombrero
czy melonik?

Cel gry
Na obrazkach znajdują się charakterystyczne stroje z całego świata. 
Można je układać jak puzzle lub zagrać w trzy różne warianty gry. 

Pełna oferta gier granny na: www.sklep.granna.pl



Przygotowanie do gry
Wszystkie karty należy posortować zgodnie z oznaczeniami obrazka kostki 
na odwrocie karty: 1, 2, 3 i 4 i rozłożyć je w 4 stosach tak, aby spody kart 

z namalowanymi kostkami do gry, znalazły się na wierzchu. Grę rozpoczyna 
najmłodsza osoba, następnie gra toczy się zgodnie z kierunkiem ruchu 

wskazówek zegara.

Przebieg gry
Gracz rzuca kostką. Jeżeli wyrzuci 1, 2, 3 lub 4 to z rozłożonych kart wybiera 

element oznaczony tą samą liczbą oczek i odkryty kładzie przed sobą. Każdy 
kto wyrzuci 5 nie bierze karty (nie ma kart oznaczonych taką liczba oczek), 
ale może rzucić kostką jeszcze raz. Jeżeli wyrzuci 5 po raz drugi, nie bierze 
żadnego elementu. Jeżeli gracz wyrzuci 4 i odkryje kartę, na której będzie 
namalowane sombrero lub melonik w nagrodę może zabrać jeszcze jedną 

dowolną kartę. Jeżeli zabraknie kart z określoną liczbą oczek – nic nie bierze. 
Kto wyrzuci 6 ten bierze cały komplet (to znaczy elementy 1, 2, 3, i 4)  

oraz – dodatkowo – dowolną kartę oznaczoną od 1 do 4.

Koniec gry
Gra kończy się, gdy na stole nie ma już żadnej karty. Gracze układają swoje 

elementy tak, aby powstało jak najwięcej postaci. Każda postać składa się 
z części 1, 2, 3 i 4. Wygrywa ten, kto ułoży najwięcej kompletnych postaci. 

Należy układać postacie tak, aby były jak najzabawniejsze (np. Eskimos 
w murzyńskiej spódniczce oraz kowbojskich butach itd.).

Lub:
Wygrywa ten, kto ułoży najwięcej kompletnych postaci, ale postacie układane 
są w sposób prawidłowy, tzn. cała postać Eskimosa, Holenderki, Górala itd.

WARIANT I



Przygotowanie do gry
Wszystkie karty należy dobrze potasować i rozłożyć ilustracjami do dołu. 

Trzeba ustalić, który z graczy będzie zbierał postacie dziewcząt, a który chłopców.

Przebieg gry
Pierwszy gracz odkrywa dowolną kartę i jeżeli jest to jego element, 

zabiera ją. Jeżeli karta należała do zbioru partnera, należy wymieszać ją 
z innymi elementami leżącym na stole tak, aby rywalowi trudno było ją znaleźć. 

Trzeba to robić delikatnie, aby nie odkryć innych elementów. Teraz odkrywa 
kartę drugi gracz. Za każdym razem można odkryć tylko 1 element.

Koniec gry
Wygrywa ten, kto pierwszy ułoży swoje postacie. 

Przygotowanie do gry
Należy wybrać wszystkie karty oznaczone 1, potasować i odłożyć na bok. 

Pozostałe karty trzeba wymieszać i ułożyć ilustracjami do dołu.

Przebieg gry
Pierwszy gracz bierze ze stosu element oznaczony 1 i odkrywa go. Zadaniem 
gracza jest skompletowanie całego, prawidłowego obrazka, którego pierwszy 

element został przed chwilą odkryty. Gracz odkrywa jeszcze 1 element. 
Jeżeli należy on do jego postaci, zabiera go i dokłada do kompletowanego 

obrazka. Jeżeli jest to element należący do innej postaci, odkłada go dokładnie 
na to samo miejsce gdzie leżał, wierzchem do dołu (jak w znanej grze memo). 
Gracz może tak długo odkrywać karty, dopóki odkrywa elementy pasujące do 

jego obrazka. Jeżeli obrazek jest już skończony, gracz bierze następny element 
oznaczony 1 i rozpoczyna kompletowanie nowej postaci.

Koniec gry
Wygrywa ten, kto ułoży najwięcej kompletnych postaci.

Gra dla 2 osób WARIANT II

Gra dla 2-4 osób  WARIANT III
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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 zgłosić reklamację e-mailem – na adres: service@granna.pl.

Nie zapomnij podać swojego imienia, nazwiska i adresu 
(miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu i mieszkania) 

oraz napisać, jakiego elementu gry brakuje.

Jeżeli chcesz otrzymywać drogą mailową wiadomości o nowościach, 
wyślij e-mail z taką informacją na adres: 

service@granna.pl i podpisz go imieniem i nazwiskiem.

Pełna oferta gier granny na: www.sklep.granna.pl
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