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Instrukcja w skrócie: 
zebrać owoce 

owoce umieścić na 
drzewie, 
przygotować koszyczki

ułożyć puzzle, 
przygotować kostkę 
do gry.

W ogrodzie

Gra kooperatywna dla 1-8 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Pomysł na grę:                Anneliese Farkaschovsky
Ilustracje:                        Walter Matheis 
Czas trwania rozgrywki:  około 10 - 15 minut 

Cztery drzewka są pełne owoców: jabłek, gruszek, wisienek 
oraz śliwek. Już dojrzały i trzeba je jak najszybciej zebrać, 
zanim łakomy kruk zrobi to za nas. 

Zawartość 
10 jabłek
10 gruszek
10 podwójnych wisienek
10 śliwek
4 koszyczki na owoce
1 zestaw puzzli z krukiem 
(9 elementów)
1 kostka z kolorami
1 plansza do gry

Cel gry:
Dzieci próbują jak najszybciej zebrać owoce z drzewa, 
zanim zrobi to kruk.

Przygotowanie do gry:
Kierując się ilustracjami na planszy, porozkładajcie owoce na 
drzewach. Każde z dzieci otrzymuje jeden koszyczek. Jeśli w 
grze uczestniczy więcej niż 4 dzieci, z jednego koszyczka 
korzysta więcej osób. 

Elementy puzzli delikatnie wypchnijcie z ramek i ułóżcie 
je obok planszy. Przygotujcie kostkę do gry.
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Wykonaj jeden rzut kostką.

czerwony= wisienki
żółty= gruszka
niebieski= śliwka
zielony= jabłko

Koszyk= 2 owoce

Kruk- element puzzli

Wszystkie owoce zebrane= 
wspólna wygrana 

Ułożone puzzle z krukiem= 
wspólna przegrana 

Przebieg gry:
Grę rozpoczyna najmłodsze dziecko i rzuca kostką.

Co pokazuje kostka?

• Kolor czerwony, żółty, zielony lub niebieski:
Dziecko może zerwać jeden owoc o takim 
samym kolorze i włożyć go do swojego 
koszyczka. Jeśli na drzewie nie ma już 
owoców tego koloru, kolej gry przechodzi 
na następne dziecko. 

• Koszyk z owocami:
Dziecko może zerwać dwa dowolne owoce 
i włożyć do swojego koszyczka.

• Kruk: 

Ułóżcie jeden element puzzli po 
środku planszy na odpowiednim 
miejscu.

Koniec gry:
Jeśli uda się dzieciom zebrać wszystkie owoce przed tym, jak 
puzzle z krukiem zostaną ułożone w całości, zwycięstwo jest 
po ich stronie: wspólnymi siłami pokonali owocową bitwę z 
łakomym krukiem!

W przypadku, kiedy puzzle z krukiem zostaną ułożone, 
przed zebraniem wszystkich owoców, dzieci wspólnie 
przegrywają z chytrym złodziejaszkiem.


