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Jeżyki
Kolorowa gra ćwicząca pamięć dla 2-4 jeżyków
w wieku od 3 lat.
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Małe jeżyki bawią się w przebieranki, chcą upodobnić się do swoich rodziców! Każdy z nich
zakłada na nos parę okularów w ulubionym kolorze, ale ich stroje nie są jeszcze kompletne.
''Mama i tata mają długie i piękne kolce'', powiedział jeden z małych jeżyków i spojrzał na
swoje krótkie mięciutkie igiełki. Przyszedł im do głowy pomysł na zabawę. Zanurkują w
górze liści i będą szukać, aż każdy znajdzie niezbędne elementy stroju. Kto jako pierwszy
stworzy fantazyjny kostium z liści w ulubionym kolorze?
Celem gry jest, jak najszybsze ubranie swojego jeżyka w siedem listków w kolorze
pasującym do okularów.

Zawartość
4 jeżyki (każdy złożony z 3 części i 1 pary okularów), 30 listków, 1 kostka, 1
woreczek na listki, zestaw instrukcji do gry.

Przed pierwszą rozgrywką
Delikatnie wypchnijcie z ramek elementy gry. Złóżcie jeżyki w sposób przedstawiony na
obrazku. Niepotrzebne papierowe skrawki wyrzućcie.
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Wskazówka: Złożone jeżyki z okularami na
nosie bez problemu mieszczą się do pudełka.
Po skończonej grze nie ma potrzeby ich
rozkładania.

Przygotowanie

Każdy z graczy wybiera sobie jednego jeżyka. Okulary określają, jakiego koloru listki musicie
zebrać w tej rozrywce. Ustawcie jeżyki przed sobą, tak, aby były zwrócone okularami w stronę
środka pola gry.
Gracie w mniej, niż czterech graczy?
Wykorzystajcie do gry wszystkie cztery jeżyki!
Jeżyki, które nie są własnością żadnego z graczy ustawcie w wolnych
rogach pola gry, również zwrócone okularami w stronę środka.
Wszystkie listki włóżcie do woreczka, przygotujcie kostkę do gry.

Rozgrywka
Grajcie w kolejności zgodnej z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Ten, kto ma
najbardziej kolorowy strój rozpoczyna grę i wykonuje rzut kostką.
Co pokazała kostka?
1 listek: bez podglądania wylosuj z woreczka jeden listek.
2 listki: bez podglądania wylosuj z woreczka dwa listki, jeden po
drugim.
Po wylosowaniu listka:
Pokaż wszystkim listek, tak, aby mogli zobaczyć jego końce.
Czy jeden z końców listka, ma taki sam kolor, jak okulary twojego jeżyka?
• Tak: Fantastycznie! Włóż listek w grzbiet swojego jeżyka, tak, aby koniec,
który pasuje kolorem do okularów był zwrócony ku górze.
• Nie: Och, nie! Wybierz innego jeżyka o pasującym kolorze okularów. Jeśli wybrany
jeżyk nie ma właściciela, włóż listek w jego grzbiet. Jeśli należy do innego gracza
przekaż mu listek, niech sam umieści go w swoim jeżyku.
W każdym z przypadków końcówka pasująca kolorem do okularów musi być
zwrócona ku górze.
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Wiatr: O nie! Wiatr rozdmuchał wszystkie liście dookoła! Wybierz sobie
jeden dowolny listek znajdujący się w jeżyku innego gracza i wyjmij go.
Po wyciągnięciu listka z jeżyka należącego do innego gracza:
Pokaż go wszystkim, tak, aby mogli zobaczyć kolory jego końcówek.
Czy kolor pasuje do okularów twojego jeżyka?
• Tak: Fantastycznie! Wsadź listek w grzbiet swojego jeżyka, tak,
aby pasująca kolorem końcówka była zwrócona ku górze.
• Nie: Jaka szkoda! Listek zostaje włożony w grzbiet innego jeżyka,który ma taki
sam kolor okularów. Jeśli wybrany jeżyk nie ma właściciela, włóż listek w jego
grzbiet. Jeśli należy do innego gracza przekaż mu listek, niech sam umieści go
w swoim jeżyku.
W każdym z przypadków końcówka pasująca kolorem do okularów musi być
zwrócona ku górze.
Nie chcesz wyciągać listka z grzbietu innego jeżyka, lub nie jest to możliwe?
Zamiast tego możesz wylosować bez podglądania 1 listek z woreczka.
Grę kontynuuje kolejna osoba, wykonuje rzut kostką.

Koniec
Gra kończy się w momencie, kiedy jeden z jeżyków zostanie w całości udekorowany listkami
w swoim kolorze. Jego strój jest najładniejszy i otrzymuje pochwałę od pozostałych jeżyków!
Może się też zdarzyć, że wygra jeżyk bez właściciela.
Pamiętajcie, że każda nowa rozgrywka niesie szansę wygranej! Nie poddawajcie się.
Udanej zabawy!

Drodzy rodzice i dzieci,
jeśli podczas wesołej zabawy zgubi się element gry, to na
stronie www.haba.de/Ersatzteile można sprawdzić, czy
jest dostępny.
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