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Oklapłe Uszy
Kolorowa zabawa w dopasowywanie dla 2- 4
graczy od 5 do 99 roku życia.
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Uszy do góry! Zaczynamy! W tej niezwykłej grze z udziałem
kolorowych uszu, każdy z graczy stara się jak najszybciej pozbyć
wszystkich swoich kart. Kto ma najbardziej oklapłe uszy i zdobędzie
tytułu ‘’Kłapoucha’’?
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Zawartość
36 okazałych uszu, 1 instrukcja
8 kart joker

7 symbols

7 żółtych,
zielonych,
niebieskich i
czerwonych
uszu

Przygotowanie

Potasujcie uszy tak, aby były zwrócone kolorową stroną do dołu. Rozdajcie
po 5 kart każdemu z graczy. Pamiętajcie! Nikt nie może zobaczyć Waszych
kart. Pozostałe uszy układamy w zakryty stos i umieszczamy na samym
środku strefy gry. To będzie rezerwa kart do dobierania.
Każdy z graczy wybiera 2 karty z talii, którą trzyma w ręku. Przyjrzyj się
dokładnie kartom i spróbuj zapamiętać ich kolor oraz symbole
znajdujące się na nich. Teraz powieś jedną kartę na lewym i
jedną na prawym uchu. Kolory i symbole wiszących kart
powinny być widoczne dla innych graczy.
Pozostałe 3 karty trzymajcie w ręku, jeszcze
raz upewnijcie się, że tylko Wy je widzicie.
Odwróćcie pierwszą kartę z talii leżącej po środku.
Połóżcie ją odkrytą tworząc stos zużytych kart.
Jeśli odkrytą kartą będzie joker włóżcie ją
z powrotem pod spód stosu kart do ciągnięcia.
Odkryjcie nową kartę.
4

Rozgrywka

Gra przebiega w kolejności zgodnej z kierunkiem ruchu wskazówek
zegara. Rozpoczyna ten, kto potrafi poruszać uszami lub
najmłodszy z graczy. Patrzy się na wierzchnią kartę z talii odkrytych.

Uwaga! Pierwsza zasada: najpierw gramy
kartami zawieszonymi na uszach.
Czy masz kartę ucho o takim samym kolorze lub symbolu, jak ta
odkryta?
• Tak? Hurra! Ale gdzie ona jest?





Na uchu? Pierwszeństwo gry mają karty wiszące na uszach.
Zdecyduj, które ucho lewe czy prawe; zdejmij kartę z ucha i połóż
odkrytą na stosie zużytych kart.
Nawet, jeśli trzymasz w ręku więcej pasujących kart, w pierwszej
kolejności musisz zagrać tymi zawieszonymi na uszach.

Bądź czujny! Jeśli położysz złą kartę musisz zabrać ją z powrotem i
zawiesić na uchu. Dodatkowo za karę dobierasz jedną kartę z talii i
trzymasz w ręku.
W ręku?
Jeżeli uważasz, że żadna z kart wiszących na uszach nie pasuje,
a trzymasz odpowiednią w ręku, wyłóż ją odkrytą na stos
zużytych kart.
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Inni gracze muszą jej się przyjrzeć. Jeżeli chcesz wyłożyć kartę z
ręki, a na uchu masz jednak pasującą kartę gracze krzyczą ‘’stop
ucho!’’ Za karę musisz wziąć z powrotem kartę i dobrać jedną
dodatkową z rezerwy.
Joker uszy: Kart joker można używać
zamiast każdej innej karty (niezależnie
od koloru).
Gracz, który wykłada kartę joker
wyznacza kolor karty dla kolejnego
gracza. Może to być kolor karty
znajdującej się na wierzchu lub inny
dowolny.
• Nie, niestety. Nie masz pasującej karty.

Jeśli uważasz, że żadna z Twoich kart na uszach lub w ręku nie
jest odpowiedniego koloru, dobierz jedną z talii. Nie musisz jej
wykładać, nawet, jeżeli kolor pasuje!
Na każdym uchu musisz mieć zawsze zawieszone karty. Zdejmując
kartę z ucha zastąp ją nową, wybierając jedną z puli kart, którą
trzymasz w ręku.
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Teraz kolej następnego gracza.

Jeśli pula kart, z których dobieramy wykończy się, przetasuj
wyłożone karty. Stwórz z nich nową pulę.
Wskazówka: Ostatnia wyłożona karta pozostaje odkryta w
widocznym miejscu.
Ważne zasady gry:
- W pierwszej kolejności grajcie kartami zawieszonymi na uszach!
- Na każdym uchu musi wisieć karta! Zdejmując z ucha
kartę do gry, zastąp ją nową, dobraną z puli, którą trzymasz
w ręku. Wyjątkiem jest moment, w którym wyłożysz ostatnią
lub przedostatnią kartę.
- Staraj się zapamiętać rodzaj futerka i kolor kart zawieszonych
na uszach. Jeśli zapomnisz podczas gry, nie możesz sprawdzić
kart. Będziesz musiał zgadywać.
- Trzymając w ręku ostatnią kartę krzyknij „Hau’’! Wykładając
ostatnią kartę krzyknij ‘’Hau hau’’ głośno! Zapominając o tych
zasadach musisz za karę dobrać jedną kartę i zawiesić
ją na uchu.

Koniec gry

Wygrywa ten, kto jako pierwszy pozbędzie się ostatniej karty
wiszącej na uszach i jednocześnie krzyknie: ‘’Hau Hau’’!
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Mali Odkrywcy
Niemowlę & Małe dziecko

Prezenty

Kulodromy
Dzieci poznają świat poprzez zabawę.
HABA im w tym towarzyszy proponując zabawy
i zabawki wzbudzające ich zaciekawienie, meble
rozwijające wyobraźnię, akcesoria tworzące
dobre samopoczucie, ozdoby, prezenty i wiele
innych. Ponieważ mali odkrywcy potrzebują
wielkich idei.

Pokój dziecięcy
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UWAGA:

RYZYKO ZADŁAWIENIA
-Małe elementy. Nie nadaje się
dla dzieci poniżej 3 lat.

