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Bingo 
Smoka Płomyczka

Ekscytująca gra bingo, dla 2-4 smoków w wieku od 3 do 99 lat.

Autorka:  Kristin Mückel
Stephanie RoeheIlustracje: Czas 

rozgrywki: około 10 minut 

Smok Płomyczek oraz jego przyjaciele wyruszają na przygodę! 
Płomyczek, Słoneczko, Koniczynka oraz Wirek poszukują 
magicznych symboli znajdujących się na tablicach bingo. Oto 
rozgrzany lawą wulkan, a tam pyszny kolorowy pączek! Jest i 
tajemnicza mapa skarbów w butelce! 

Na każdym odkrytym symbolu na swojej tablicy bingo gracze 
układają jeden kamyk gromu. Pierwszy smok, któremu uda się 
ułożyć cztery kamyki w jednym rzędzie i powiedzieć na głos 
''Smocze bingo!'', ten wygrywa.

Zawartość
4   tablice bingo 
24 karty 
45 kamyków gromu
     zestaw instrukcji
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Przygotowanie
Wymieszajcie 24 karty i 
rozłóżcie zakryte pośrodku 
stołu. Każdy z graczy 
otrzymuje jedną tablicę i 
układa ją przed sobą 
dowolną stroną do góry. 
Przygotujcie do gry kamyki 
gromu.

Rozgrywka
Grajcie w kolejności zgodnej z kierunkiem ruchu wskazówek 
zegara. Rozpoczyna ten, kto ostatnio był na ognisku i odkrywa 
jedną z kart. Powiedz na głos co przedstawia karta. 

Czy któryś z graczy odnalazł na swojej tablicy symbol, który 
przedstawia karta?

• Wszyscy gracze, którzy odnaleźli symbol na swojej tablicy 
mogą ułożyć na nim jeden kamyk gromu.

• Jeśli nie udało ci się odnaleźć symbolu na swojej tablicy nie 
możesz pobrać i położyć na niej kamyka gromu. 

Wykorzystana karta zostaje wyeliminowana z gry i odłożona do 
pudełka.

Grę kontynuuje kolejna osoba, odkrywa nową kartę.

Koniec
Gra kończy się w momencie, kiedy jednemu z graczy uda się ułożyć 
cztery kamyki gromu w jednym rzędzie. Mogą być ułożone w linii 
pionowej, poziomej lub po przekątnej. Dodatkowo od razu po 
ułożeniu musi powiedzieć na głos ''Smocze bingo!'' i wtedy 
zwycięży rozgrywkę!



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

UWAGA:!

Nauka i 
zabawa!
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