
ELEMENTY GRY

PRZYGOTOWANIE GRY
Rozdajcie uczestnikom zestawy graczy: kartę postaci 
i 5 kart przedmiotów z tym samym kolorem tła. Karty 
przedmiotów możecie trzymać w ręce lub rozłożone na 
stole. Kartę postaci połóżcie przed sobą. Karty koszyczków 
połóżcie na środku stołu, tworząc z nich stos. Jesteście 
gotowi do gry! 

ROZGRYWKA
Najstarszy gracz odwraca kartę koszyczka. 
Uwaga: Nie zdejmuje karty ze stosu! 
Teraz wszyscy gracze jednocześnie 
starają się jak najszybciej ułożyć 
przedmioty przed sobą, zgodnie 
z kartą koszyczka, używając swoich 
kart przedmiotów. Są one dwustronne 
i czasem będzie trzeba je odwrócić. 

Układ odtworzony jest prawidłowo, kiedy:
- przedmioty znajdują się w odpowiednich miejscach oraz
- przedmioty obrócone są w odpowiednich kierunkach oraz
- kolory przedmiotów są zgodne z tymi w koszyczku.

2-5 15’4+

24 karty  
koszyczków  

5 zestawów graczy: 5 kart 
przedmiotów i karta postaci

5 kart 
wariantów
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WARIANT
LICZENIE

Przygotowanie
Każdy z uczestników zabawy bierze swój zestaw gracza. 
Karty koszyczków należy położyć w 2 stosach na środku 
stołu.

Rozgrywka
Wybierzcie dwóch graczy, którzy będą odwracać karty 
koszyczków. Na trzy-cztery  każdy z nich odwraca po jednej 
karcie ze stosu. Uwaga! Gracze nie zdejmują kart ze stosu! 
Teraz wszyscy grają jednocześnie. Liczą, który przedmiot 
powtarza się na obu kartach koszyczków najczęściej, i jak 
najszybciej wykładają kartę przedstawiającą ten przedmiot 
przed siebie. 
Uwaga! Jeśli kilka przedmiotów występuje w tej samej, 
największej liczbie, należy wyłożyć wszystkie odpowiednie 
karty przedmiotów.

WARIANT

UKŁADANKA

Przygotowanie

Odłóżcie karty przedmiotów do pudełka, nie są potrzebne 

w tym wariancie. Rozdajcie graczom po 3 karty koszyczków. 

Pozostałe ułóżcie w stosie. Jedną kartę koszyczka połóżcie 

na środku stołu.

Weźcie kartkę i długopis do zapisywania punktów.

Rozgrywka

Zabawę rozpoczyna najstarszy gracz. Wybiera jedną z kart 

koszyczków z ręki i dokłada ją do karty leżącej na środku 

stołu, tak by zakryć przynajmniej jeden taki sam przedmiot 

(tak jak na wizualizacji po drugiej stronie karty). Gracz 

dostanie tyle punktów, ile przedmiotów udało mu się 

dopasować. Zapisuje je na kartce. Następnie dobiera kartę 

ze stosu, a swoją turę rozpoczyna gracz po lewej.

WARIANT

MEMORY

Przygotowa
nie

Odłóżcie karty koszyczków do pudełka, nie są potrzebne 

w tym wariancie. Przetasujcie razem wszystkie karty 

przedmiotów. Rozłóż-cie je na środku stołu w układzie 

3x3 karty – będzie to wasz obszar gry. Pozostałe karty 

przedmiotów ułóżcie w stosie (wizualizację przygotowania 

rozgrywki znajdziecie po drugiej stronie tej karty).

Rozgrywka

Zabawę rozpoczyna najstarszy z graczy. Odwraca on 2 do-

wolne karty przedmiotów. 

Uwaga! Nie może on wybrać 2 kart z takim samym 

przedmiotem.

Gracz sprawdza, czy po drugiej stronie kart udało mu się 

odnaleźć 2 takie same przedmioty. Jeśli tak, zabiera on



Gracz, który uważa, że poprawnie odtworzył układ, zakrywa 
ręką stos kart koszyczków. Pozostali gracze przerywają 
układanie i sprawdzają poprawność układu.
Jeżeli:
A. Gracz poprawnie odtworzył układ, zabiera kartę koszyczka 
i kładzie ją obok siebie. Jest to jego punkt zwycięstwa.
B. Gracz się pomylił, odpada z tej rundy. Pozostali gracze 
kontynuują układanie do momentu, aż ktoś inny zakryje ręką 
stos.
Uwaga! Jeśli wszyscy gracze kolejno pomylili się, kartę 
koszyczka należy odłożyć do pudełka.
Kiedy jeden z graczy zdobędzie kartę koszyczka, rozpoczyna 
się kolejna runda. Najstarszy gracz odwraca kolejną kartę 
koszyczka i znów wszyscy jednocześnie próbują odtworzyć 
układ. 

Wariant dla młodszych lisków
W pierwszych rozgrywkach możecie zdecydować, że kolor 
lub kierunek ułożenia przedmiotów nie jest brany pod 
uwagę, jeśli chodzi o wykonanie zadania.

KONIEC GRY
Gra kończy się, kiedy jeden z graczy zdobył 5 kart 
koszyczków. Zostaje on zwycięzcą!
Uwaga! Jeśli gracze wolą krótszą lub dłuższą rozgrywkę, 
mogą podczas przygotowania do gry odłożyć konkretną 
liczbę kart koszyczków do pudełka. W tym przypadku 
koniec gry nastąpi, gdy jeden z graczy zdobędzie ostatnią 
kartę ze stosu. 
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