
00
36

1/
3

Graj 
ze Smokiem 
Obibokiem!

 2-5 lat Na stole kładziemy smakowicie 
wyglądające babeczki. 
Gracze rzucają dwiema specjalnymi 
kostkami – każda ścianka kostki 
jest oznaczona innym kolorem. 

Ten, kto pierwszy chwyci muffinkę 
w kolorach wskazanych na kostkach, 
zabiera ją dla siebie.  
Wygrywa gracz, 
który zbierze najwięcej babeczek. 
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CEL GRY
Grę wygra osoba, która zbierze najwięcej babeczek.

PRZYGOTOWANIE DO GRY
Na stole kładziemy babeczki. 21 z nich, które są w kolorach przedstawionych na kostkach 
układamy tak, aby ich barwy były dobrze widoczne dla wszystkich graczy.  
9 różowo-brązowych babeczek jokerów układamy na środku stołu, w stosie.

PRZEBIEG GRY
Grę rozpoczyna najmłodszy z graczy. Następni uczestnicy wykonują swoje rzuty kostkami 
zgodnie z kierunkiem obrotu wskazówek zegara. W swoim ruchu gracz rzuca dwiema 
specjalnymi kostkami (na ich bokach zamiast oczek są przedstawione kolory). 

Następnie wszyscy próbują złapać babeczkę w kolorach wskazanych na kostkach. 
Ten, kto chwyci ją pierwszy, zabiera babeczkę do swojego stosu.

Przykład

Na kostkach wypadły kolory zielony i  żółty 
– wszyscy gracze starają się więc złapać babeczkę w tych kolorach.



Na obu kostkach wypadł kolor czerwony, dlatego wszyscy gracze próbują złapać babeczkę 
czerwoną.

Jeśli na stole nie ma już babeczki w kolorach wskazanych przez kostki, 
trzeba chwycić jokera (czyli babeczkę różowo-brązową). 

Gdy jeden z graczy chwyci jokera, 
pozostali nie mogą już tego zrobić.

KONIEC GRY
Gra kończy się, gdy na stole zabraknie jokerów. 

WYGRYWA GRACZ, 
KTÓRY ZEBRAŁ NAJWIĘCEJ BABECZEK.
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Liczba graczy
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GRAM BEZ PLASTIKU

Dbając o otaczający nas świat 
staramy się ograniczać użycie 
plastiku w naszych grach. 
Seria GRAJ ZE SMOKIEM 
OBIBOKIEM nie zawiera 
elementów plastikowych 
wykorzystywanych podczas 
rozgrywki.

Drogi Kliencie!
Nasze gry kompletowane są ze szczególną starannością. Jeżeli jednak zdarzą się jakieś braki (za co z góry serdecznie 

przepraszamy), możesz przesłać nam 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.
Jeśli chcesz otrzymywać drogą elektroniczną informacje o nowościach, to napisz e-mail z taką informacją na adres:  

service@granna.pl i podpisz go imieniem i nazwiskiem.
www.facebook.com/grannagry          www.granna.pl 
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Zawartość pudełka

Polecamy całą serię:

•  30 babeczek – muffinek

•  prezent – 2 zawieszki

•  2 kolorowe kostki   

•  instrukcja


