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Gra dla 2-4 uczestników w wieku od 3-6 lat.

Autor: Alain Rivollet 
Ilustracje: Stephanie Roehe
Czas gry: około 10 minut

Jest coś na świecie piękniejszego niż kwiatki? Nie, 
odpowiada bez namysłu Bella Kwiatowa owieczka, która 
uwielbia biegać po łąkach pełnych kwiatów, obserwując 
motylki i zbierając kwiatki. Najładniejszymi stroi sobie głowę 
lub plecie z nich wianki dla siebie i jej przyjaciółek. Chcesz 
pomóc Belli w zbieraniu kwiatków?

Zawartość
1 Bella Kwiatowa Owieczka

   1  kwiecista łąka 
24   kwiatki

1  kość
1  Instrukcja

Kwiatowa Owieczka
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POLSKI

Cel gry
Zbieranie kwiatków! Rzućcie kostką i przesuńcie Bellę o  odpowiednią 
ilość pól. Możecie wziąć kwiatka lub kwiatki, które znajdują się przy 
polu na którym stanęła Bella. Odkryjcie nowy kwiatek i ułóżcie go 
przy odpowiednim polu. Grę wygrywa uczestnik, któremu uda się 
zebrać jak największą ilość kwiatków.

Przygotowanie
Ułóżcie kwiecistą łąkę po środku stołu i ustawcie  Bellę  na 
dowolnym polu.  Wymieszajcie kwiatki i zakryte ułóżcie dookoła 
kwiecistej łąki. Odkryjcie dwa dowolne kwiatki i ułóżcie je przy 
polach im odpowiadających. W przypadku takim samych dwóch 
kwiatków, ułóżcie obydwa jeden na drugim przy odpowiednim  
polu. Przygotujcie kostkę do gry.

Rozgrywka
Grajcie według kierunku ruchu wskazówek zegara. Rozpoczyna 
gracz, który potrafi uwić wianek lub najmłodszy gracz, rzuca kostką.

Co ukazuje kostka?

• 1, 2 lub 3 oczka
Według kierunku ruchu wskazówek zegara przesuń Bellę o
odpowiednią ilość oczek.

• Bella Kwiatowa Owieczka
Ustaw owieczkę na wybranym przez Ciebie polu.
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Możesz wziąć kwiatek lub kwiatki znajdujące się przy polu na którym 
stoi Bella. Nie ma żadnego kwiatka, trudno następnym razem na 
pewno Ci się uda.

Po zabraniu kwiatków odkryj nowy i połóż go przy odpowiadającym 
mu polu. Oczywiście jeśli nie było  kwiatka przy danym polu, omijasz 
tę czynność.

Grę w ten sam sposób kontynuuje kolejne dziecko.

Koniec gry
Gra kończy się w momencie kiedy wszystkie kwiatki zostały już 
rozdane.Każdy z graczy układa zdobyte kwiatki  jeden na drugim , 
tworzy z nich stos.  Wygrywa ten, którego stos jest najwyższy. 
Otrzymuje od Belli piękną kwiecistą koronę.
Oczywiście należy dopuścić możliwość, że stosy dwóch graczy będą 
takie same i mogą zwyciężyć dwie  lub więcej osób.

Wariant gry: 
Rzucając kostką możecie zdecydować czy przesunąć Bellę w 
kierunku ruchu wskazówek zegara czy w przeciwnym.




