
КОМПЛЕКТАЦIЯ ГРИ 

ПIДГОТОВКА ДО ГРИ 
Роздайте учасникам набори гравців: по 1 карті персонажу 
та по 5 карт предметів з тим самим кольором фону. Карти 
предметів гравці можуть тримати у руках або розкласти на 
столі. Карти персонажів треба покласти перед собою. 
Карти-кошики покладіть посередині столу у колоду. Ви готові 
до гри! 

ПОЧАТОК ГРИ
Найстарший гравець перевертає карту кошика. 

Увага: не знімайте карту з колоди. 
Далі всі гравці одночасно намагаються 
укласти карти предметів перед 
собою, так, як вони укладені в карті-
кошику, використовуючи свої карти 
предметів. Вони двосторонні, тому 
час від часу треба їх перевернути. 

Карти розміщенні правильно, якщо:
- предмети розташовані у відповідних місцях та
- предмети повернуті у відповідних напрямках та
- кольори предметів відповідають кольорам предметів 

у кошику.

2-5 15’4+

24 карти  
карти-кошики 

5 наборів для гравців: 5 карт 
предметів та 5 карт персонажів

5 карт  
з варіантами 

складності гри
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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



Гравець, котрий вважає, що він правильно розмістив 
свої карти, закриває рукою колоду карт-кошиків. Решта 
гравців припиняють складати власні карти та перевіряють 
правильність розташування його карт.
Якщо:
A. Гравець правильно розташував карти, він забирає цю 
карту-кошик та кладе біля себе.
B. Якщо гравець помилився, він вибуває з цього раунду. 
Решта гравців продовжують укладати свої карти до моменту, 
коли хто не закриє рукою колоду.
Увага! Якщо всі гравці по черзі помилились, карту-кошик 
належить відкласти назад до коробки.
Як тільки один з гравців виграє карту-кошик, починається 
наступний раунд. Найстарший гравець перевертає наступну 
карту-кошик та знову всі одночасно намагаються відтворити 
кошик. 

Варіант для молодших лисенят
Під час перших підходів до гри, можна прийняти, що колір 
або напрямок розташування карт у кошику немає значення 
для оцінювання виконання завдання.

КIНЕЦ ГРИ
Гра закінчується, коли один з гравців збирає 5 карт-кошиків. 
Таким чином він стає переможцем! Увага! За бажанням 
гравців гру можна скоротити або продовжити, для цього під 
час підготовки до гри необхідно відкласти необхідну кількість 
карт назад до коробки. У цьому випадку грає закінчиться 
тоді, коли один з гравців забере останню карту з колоди. 
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