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Zwierzak na zwierzaku 
Świąteczna piramida

Świąteczna gra zręcznościowa dla 2-4 osób w wieku od 4 do 99 lat.
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Kiedy na zewnątrz wszystko pokrywa biały śnieżny puch, a w domu robi się ciepło i przytulnie 
oznacza to, że Święta tuż, tuż! Wiewiórka pospiesznie pędzi po zaśnieżonych górach i znika w 
koronie olbrzymiego drzewa; skacze z jednej gałązki na drugą i zwinnie ląduje na saniach. Ostrożnie, 
zachowując równowagę, przechodzi na miejsce woźnicy, ale zamiast Świętego Mikołaja spotyka tam 
małego pingwina. A tam kto? Biały zając! Wiewiórka wspina się po jego długich uszach, z całej siły 
podciąga się do góry...jeszcze trochę... i... dociera do błyszczącej gwiazdy. Udało się!  Dumna z 
siebie i pełna radości z oczekiwania na magiczne Święta wiewiórka może podziwiać z samej góry 
piękną zimową panoramę.

W tym wydaniu gry Zwierzak na zwierzaku zawodnicy wspólnie układają świąteczną piramidę. 
Celem gry jest jak najszybsze pozbycie się wszystkich figurek ze swojej puli 
poprzez układanie ich na piramidzie.

Zawartość gry
1 zimowa panorama gór, 4 choinki, 4 sanie, 4 renifery, 4 pingwiny, 4 białe zające, 4 
wiewiórki, 4 gwiazdki, 1 kostka, zestaw instrukcji. 

Przygotowanie do gry
Pośrodku stołu ustawcie panoramę gór, która 
będzie bazą waszej świątecznej piramidy.

Weźcie po jednej figurce z każdego rodzaju do 
swojej puli. Wszyscy gracze powinni mieć przed 
sobą 7 rożnych figurek. W przypadku, kiedy w 
grze uczestniczą 2 lub 3 osoby, niepotrzebne 
figurki należy odłożyć z powrotem do pudełka. 
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Przebieg gry 
Grajcie jeden po drugim, w kolejności zgodnej z kierunkiem ruchu wskazówek 
zegara. Rozpoczyna ten, kto w swojej szafie ma najcieplejszą zimową czapkę.

Kiedy przyjdzie kolej na twój ruch, pamiętaj: najpierw wyrzuć kostką, a następnie ułóż figurkę na piramidzie. 

Rzut kostką 
Jaki symbol pokazuje kostka?

Jedno oczko
Wybierz jedną z figurek ze swojej puli i ułóż na piramidzie.

Dwa oczka
Wybierz dwie figurki ze swojej puli i jedna po drugiej ułóż na piramidzie

Ręka
Wybierz jedną z figurek ze swojej puli i oddaj ją dowolnemu z graczy. 
Gracz, którego wybrałeś będzie musiał ułożyć ją na piramidzie. 

Znak zapytania
Pozostali gracze wspólnie wskazują jedną z figurek znajdującą się w twojej puli. Masz za zadanie 
ułożyć ją na piramidzie.

Zimowa panorama gór 
Wybierz jedną z figurek ze swojej puli i ustaw ją na stole w taki sposób, aby bezpośrednio stykała 
się z lewej lub prawej strony z figurką zimowa panorama gór. Jeśli w miejscu, które wybrałeś 
znajduje się już inna figurka możesz ustawić swoją tak, aby bezpośrednio się z nią stykała. 

W ten sposób baza piramidy się poszerza o nowe figurki. Od 
tej pory gracze mogą ustawiać figurki również na nich. 

Układanie
Zasady układania figurek na piramidzie są następujące:

• do układania można używać tylko jednej ręki.

• figurka, którą układamy nie może dotknąć powierzchni 
stołu (wyjątek: kiedy na kostce pojawi się symbol zimowej 
panoramy gór, wtedy figurka musi dotykać powierzchni 
stołu).

• wszystkie figurki, które ustawiamy na powierzchni 
stołu muszą tworzyć jedną ciągłą linię.

Po tym, jak ustawiłeś swoją figurkę/ figurki, twój ruch dobiega 
końca. Czas na ruch kolejnego gracza, który wykonuje rzut 
kostką. 
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A co, jeśli figurka spadnie...

•jeśli ustawione figurki spadną lub cała wieża runie, gracz, który to spowodował musi zabrać do 
swojej puli dwie dowolne figurki, które znalazły się na stole. Resztę z nich należy schować z 
powrotem do pudełka. Jeśli spadła tylko jedna figurka pechowy gracz zabiera ją do swojej puli.

• jeśli przewróci się zimowa panorama gór, należy ustawić ją z powrotem do pionu.

• jeśli pechowy gracz trzymał w ręku figurkę w momencie, kiedy wieża się przewróciła, musi wrócić 
ona z powrotem do jego puli. 

• jeśli figurki pospadają z piramidy bez interwencji żadnego z graczy, po prostu odłóżcie je z 
powrotem do pudełka.

Koniec gry 
Gra kończy się w momencie, kiedy jeden z 
graczy szczęśliwie ułoży swoją ostatnią 
figurkę na piramidzie. 

Gracz ten zwycięży rozgrywkę i zostanie 
ogłoszony  ''Najświąteczniejszym 
konstruktorem piramid'' !

Dodatkowe zasady dla ekspertów w układaniu świątecznej piramidy:

• w przypadku ilości graczy mniejszej, niż 4, zamiast odkładać nadwyżkę figurek do pudełka, 
rozdajcie je po równo pomiędzy wszystkich uczestników.

• gracz, który spowoduje, że figurki spadną z piramidy bierze do 5 figurek, zamiast tylko 2.

• gracz, któremu pozostanie w puli tylko jedna figurka może ułożyć ją na piramidzie, bez 
wykonywania uprzednio rzutu kostką. Może zrobić to poza swoją kolejką.

Wyzwanie dla dzieci, które grają w pojedynkę:
Ile figurek zdołasz ustawić na zimowej panoramie gór zanim piramida się przewróci?

Dedykuję tę grę Helmutowi Weisowi




