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Fun for Everyone to nowe integracyjne produkty, które pobudzają wyobraźnię 
każdego dziecka. Dzieci dotykają, słuchają i patrzą, ucząc się, jak wygląda świat 

odkrywany różnymi zmysłami.

       inspiracje zabaw w języku migowym na stronie 
       www.fun.trefl.com

Palce lizać – to edukacyjna gra planszowa z zasadami zdrowego żywienia. Idź do 
odpowiedniego sklepu, kupuj składniki i skompletuj danie na swoim talerzu. Uważaj 
na chipsy i hot-dogi. Kto na nie trafi, wykonuje serię ćwiczeń. Prosta gra o kupowaniu 
i jedzeniu z różnymi wariantami rozgrywek.

Opakowanie zawiera:
– planszę
– 4 podkładki – talerze
– 24 klocki – produkty
– 24 trójkątne formatki – podpowiedzi
– 2 plansze – spis produktów
– 2 komplety sztućców
– zestaw monet
– 4 pionki i kostkę
– woreczek
– książeczkę z instrukcją i propozycjami zabaw

Zobacz więcej na stronie www.fun.trefl.com. Znajdziesz tam:
– dodatkowe inspiracje do zabaw
– opowieści lektora i dźwięki
– film z językiem migowym

Bo zabawa nie zna granic!
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Drodzy Rodzice!
Oddajemy w Wasze ręce grę edukacyjną „Palce lizać”. Korzystając z gotowych scenariuszy 
gier i zabaw, odkryjecie wspólnie z dzieckiem, że granie to początek wspaniałej przygody.
Kolorowe produkty znajdujące się na każdym klocku to tylko pretekst do wielu 
wspaniałych zabaw z wykorzystaniem przedmiotów z najbliższego otoczenia.
Gra „Palce lizać” pomoże dziecku odkrywać świat wszystkimi zmysłami, rozwijając 
spostrzegawczość, koncentrację, małą i dużą motorykę. Nasza gra ćwiczy orientację 
przestrzenną, pomaga zrozumieć związki przyczynowo-skutkowe, rozwija słownictwo 
i wiedzę o otaczającym świecie, a przede wszystkim pobudza wyobraźnię. To pierwszy tak 
kompleksowy i złożony produkt, w którym wiedza ekspertów, nauczycieli przedszkolnych 
i pedagogów została wprzęgnięta w funkcję zabawy.
Każde dziecko jest inne, rozwija się w innym tempie i ma inne potrzeby poznawcze. 
Każdy rodzic zna swoje dziecko najlepiej i rozumie jego potrzeby. Mając tego świadomość, 
proponujemy szereg zabaw – od najprostszych po bardziej zaawansowane – zadaniem 
rodzica jest wybór tych najbardziej odpowiednich dla swojego dziecka.
Zachęcamy, byście wspólnie z dzieckiem przetestowali wszystkie gry i zabawy, może się 
bowiem okazać, że któraś z nich – nawet prosta – przyniesie wam wiele radości, a przy 
okazji wzbogaci proces edukacyjny dziecka.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Przygotuj miejsce zabawy

1. Zorganizuj przestrzeń do zabawy. Sprzątnij miejsce, gdzie będziecie się bawić, 
tak by niepotrzebne rzeczy nie odwracały uwagi dziecka.

2. Zadbaj o odpowiednie oświetlenie.

3. Zwróć uwagę na tło zabawy – czy klocki rozkładane na dywanie albo obrusie będą               
dobrze widoczne. Możesz użyć specjalnych podkładek z filcu (np. maty puzzlowej               
Trefla), które dodatkowo będą stabilizowały elementy w jednym miejscu.

4. Ogranicz przestrzeń zabawy, wykładając klocki np. na tacę kuchenną. 
Używaj formatek do stabilizacji produktów.

5. Podczas gry rzucaj kostką do wieczka pudełka.

6. Przeczytaj inspiracje zabaw. Na stronie www.fun.trefl.com znajdziesz ich wersję 
dźwiękową oraz w języku migowym.

7. Korzystaj z inspiracji i scenariuszy zabaw.

Liczba graczy:   Czas gry:                Wiek: 
10-20 4+2-4
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Rozpoczęcie zabawy POZNAJEMY SIĘ

Wyjmij wszystkie elementy z pudełka. Przyjrzyj się im dokładnie. Poznawanie 
zawartości gry można przeprowadzać stopniowo, ponieważ gra składa się z wielu 
elementów. Proponujemy najpierw kilka zabaw z klockami produktowymi. 
Ich prawidłowe rozpoznawanie będzie pomocne w grze planszowej.

POSŁUCHAJ NASZEGO WIERSZYKA

W mym miasteczku – rzecz to nowa, zawitała żywność zdrowa!
Wokół domu, wzdłuż uliczki stoją cztery kamieniczki.
W kamieniczkach przez dzień cały kupisz pyszne wiktuały!
Wszystko pyszne, świeże, zdrowe, tak pachnące, kolorowe!
Pierwszy sklepik jest u Tadka, nosi nazwę: „Dla Niejadka”.
W sklepie tym – to nie nowina, krucha znajdzie się wędlina,
Jeśli nie chcesz zaś szyneczki, znajdziesz także paróweczki,
Tu kiełbaski, tam pieczyste, całe kurczę – tak soczyste!
Znajdziesz tu też rybkę małą, dla niejadka – czy to mało?
A poniżej sklepu Tadka jest kram Ani – to ci gratka!
Zaś „U Ani” są warzywa – sto rodzajów jest ich chyba!
Tu ziemniaków cały worek, obok w skrzynkach pomidorek
Krasny swój wypina brzuszek, zje go każdy łakomczuszek.
A tuż obok? To ogórki! Chropowate mają skórki,
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Czy kiszone, czy surowe, zawsze będą bardzo zdrowe.
Przy ogórkach z lewej strony burak leży zawstydzony.
Ten ćwikłowy nasz buraczek ubrał się w czerwony fraczek.
Przy burakach zaś, jak róża – jest sałata – piękna, duża.
Smaczne są i znane wszystkim jej zielone, kruche listki.
Przy sałacie – patrz, nie wierzę! Równym rządkiem, jak żołnierze,
Rude leżą marcheweczki i zerkają ze swej półeczki. 
Zostawmy ten warzywny ambaras, do sklepu Zosi idziemy zaraz!
Zosi sklepik tak kolorowy, to przecież prawdziwy „Raj owocowy”!
Tu jabłka chrupkie i gruszki pękate. Truskawki czerwone, pachnące latem.
Banany żółciutkie, niczym słońce, śliwki węgierki słodko pachnące.
Najlepsze czereśnie – na pewno mam rację – to one przecież zwiastują wakacje!
Krysi sklep zwie się „Dobry początek”, to śniadaniowy, pyszny zakątek.
Znajdziesz tu jajka, ser żółty, precelki oraz pieczywa wybór wielki.
Pyszne śniadanko każdego dnia Pani Krysia na pewno ci da!
Jeśli chcesz smacznie i zdrowo jeść, różne produkty musisz mieć.
Ruszaj więc z nami, kupuj i graj, szansę dla zdrowia swego daj!

Posłuchaj wierszyka jeszcze raz i spróbuj odszukać artykuły, o których mowa.

SZUKAMY PAR

Do tej zabawy będą potrzebne klocki – produkty oraz dwie plansze ze spisem 
produktów. Ułóż wszystkie klocki w stosiku i po kolei dobieraj do pary jeden produkt 
oraz jego odpowiednik na planszy. Przy każdym dokładaniu klocków powiedz na głos, 
jak nazywa się produkt przedstawiony na obrazku.
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ZABAWY Z REALNYMI PRZEDMIOTAMI

Poszukajcie razem z dzieckiem podobnych produktów w swojej kuchni lub podczas 
zakupów w sklepie. Bawcie się w dopasowanie produktów do właściwych klocków. 
Możesz także skorzystać z gotowych zdjęć realnych produktów dostępnych na naszej 
stronie www.fun.trefl.com. Podobną zabawę wykonaj z prawdziwymi sztućcami 
i talerzami. Porównaj prawdziwe przedmioty do tych wykonanych z tektury.

MINILOTTO 

To zabawa dla 2 osób. Do gry będą potrzebne klocki – produkty, 2 plansze 
z obrazkowym spisem produktów oraz woreczek. Wszystkie klocki z produktami włóż 
do woreczka. Plansze ułóż przed sobą i drugim graczem. W swojej turze wylosuj jeden 
klocek z produktami z woreczka. Jeśli wylosowany produkt znajduje się na twojej 
planszy, powiedz, jak się nazywa. Jeśli podałeś prawidłową nazwę, odłóż go na swoją 
planszę. Jeśli wylosowanego produktu nie ma na twojej planszy, wrzuć go z powrotem 
do worka. Jeśli podałeś złą nazwę produktu, musisz wrzucić go z powrotem do worka. 
Po wylosowaniu jednego klocka kolej na drugiego gracza.
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GRUPOWANIE 

1. Podziel klocki z produktami na dwie grupy. Na jedną stronę odłóż klocki z owocami, 
a na drugą stronę – klocki, na których przedstawione są warzywa.  

A) Wśród warzyw i owoców wyszukaj te, które można zjeść ze skórką. 

B) Poszukaj warzyw i owoców, które mają w środku pestkę albo nasiona.

2. Poszukaj klocków, na których produkt jest czerwony, następnie tych, 
które są zielone. Jakie kolory mają pozostałe produkty?
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3. Poszukaj klocków, które przedstawiają podłużne produkty, i odłóż je na jedną 
stronę, a na drugą – klocki z produktami, które są okrągłe. 

4. Poszukaj klocków, które przedstawiają produkty na literę P, na drugi stosik odłóż 
produkty na literę R, na trzeci – te na literę B. Których klocków jest najwięcej?

POZNAJ ZASADY ZDROWEGO ŻYWIENIA

Posłuchaj 10 prostych i bardzo ważnych zasad, jak należy zdrowo się odżywiać.

1. Spożywaj 4-5 posiłków dziennie.
2. Jedz o stałych porach.
3. Dbaj o różnorodność spożywanych produktów.
4. Nie podjadaj między posiłkami. 
5. Jedz powoli. Dokładnie gryź i przeżuwaj spożywany pokarm.
6. Pij dużo niesłodkich płynów – 1,5 l wody dziennie.
7. Nie pij podczas posiłków.
8. Ograniczaj jedzenie słodyczy.
9. Nie jedz produktów typu fast food (hot-dog, frytki, hamburger).
10. Bądź aktywny fizycznie.

Super, jeśli znasz już zasady, czas na kolejne zabawy. 
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(co najmniej 30 minut dziennie)

ORZECHY, DOBRE TŁUSZCZE I OLEJE
(sporadycznie, maksymalnie 1 łyżeczka dziennie)

WODA
(1,5 l na dzień)

MIĘSO, RYBY I JAJKA
najwyżej 0,5 kg czerwonego mięsa w tygodniu, 
ryby (2-6 razy w tygodniu, jajka – jedno dziennie)

PRODUKTY MLECZNE
2 szklanki mleka, ke�ru lub
jogurtu naturalnego dziennie

OWOCE
(2-3 razy dziennie)

PRODUKTY 
PEŁNOZIARNISTE
powinny stanowić większość 
posiłków (3-5 razy dziennie)

WARZYWA
(4-5 razy dziennie)

AKTYWNOŚĆ 
FIZYCZNA
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Do tej zabawy będą potrzebne klocki – produkty. Ułóż klocki w podobną piramidę 
z poprzedniej strony (nie wszystkie klocki z piramidy znajdziesz w naszej grze).  
Przy każdym dokładaniu klocków powiedz na głos, jak nazywa się produkt i jak często 
powinno się go jeść.

SPOŻYWCZY OGONEK

Do tej zabawy potrzeba minimum dwóch osób. Wybierz kilka klocków z produktami 
i ułóż z nich ciąg obrazków. Jeśli chcesz, możesz do tego wymyślić jakąś historię. 
Pozostali uczestnicy zabawy starają się zapamiętać ten układ. Po krótkiej chwili 
wymieszaj klocki, a inni muszą powtórzyć twój ciąg obrazków.
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ZGADNIJ, CO TO?

Włóż klocki z produktami do woreczka. Pomieszaj je i wybierz jeden, ale nie wyciągaj 
z worka. Dotknij go i powiedz, jaki produkt jest przedstawiony na obrazku. 
Wyciągnij klocek i sprawdź, czy dobrze odgadłeś. 

DZIŚ PROMOCJA NA STRAGANIE, KUP BANANY BARDZO TANIE

To zabawa dla minimum dwóch osób. 
Będą potrzebne klocki – produkty oraz monety. 
Podziel klocki z produktami na trzy stosy, 
np. 1. Owoce + warzywa, 2. Mięso + ryby 
3. Pozostałe produkty. Wybierz dla każdej grupy 
wartość 1,2,5, jaką trzeba będzie zapłacić za jeden 
produkt z danej kategorii. 
Np.:
1. Owoce + warzywa = moneta 1, 
2. Mięso + ryba + jajko = moneta 5,
3. Pieczywo + ser + dżem = moneta 2.

Zabawa polega na kupowaniu i sprzedawaniu 
produktów za konkretne wartości. 
Jeden z uczestników jest sprzedawcą, drugi kupującym. Można kupować kilka 
produktów naraz. W wariancie trudniejszym kupujący płaci za produkty wyższą 
kwotę, a sprzedawca musi mu wydać resztę.

CZY TO SPRAWA OCZYWISTA, GDZIE WIDELEC, NÓŻ I ŁYŻKA?

To zabawa dla jednej lub dwóch osób polegająca na nakrywaniu do stołu. 
Każdy z uczestników zabawy bierze z pudełka jeden komplet sztućców, tzn. 1 widelec, 
1 nóż, 1 łyżkę i 1 małą łyżeczkę oraz po jednym talerzu. Połóżcie talerze przed sobą. 
Przed przystąpieniem do zabawy pokazujemy, która ręka jest prawa, a która lewa. 
Rozróżnianie stron będzie nam potrzebne do poprawnego nakrycia stołu.
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DUŻA ŁYŻKA  – jest potrzebna do jedzenia zupy albo rzadkiego drugiego dania. Dużą  
        łyżkę połóż po prawej stronie talerza.

WIDELEC – jest znakomity do jedzenia drugiego dania. Jeśli danie jemy samym    
widelcem bez użycia noża, widelec można położyć po prawej stronie           
talerza. Jeśli jednak do posiłku będzie potrzebny także nóż, wówczas  
widelec połóż po lewej stronie talerza.

NÓŻ – jest niezbędny, by pokroić np. kotlet. Nóż połóż po prawej stronie talerza,             
ale bliżej talerza niż duża łyżka.

MAŁA ŁYŻECZKA – jest idealna do deserów, jogurtów oraz mieszania napojów.                     
W obecności widelca i noża małą łyżeczkę połóż nad talerzem. 
Kiedy jemy tylko deser i nie ma widelca ani noża, małą łyżeczkę 
należy położyć po prawej stronie talerza.
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Jeśli znasz już zasady nakrywania do stołu, wykonaj poniższe zadania i nakryj stół:

1. do zupy pomidorowej
2. do kurczaka z ziemniakami i surówką z marchewki
3. do rosołu i kotleta mielonego z ziemniakami i buraczkami
4. do zupy jarzynowej, ryby z ziemniakami i sałaty oraz ciasta

NAWET NIEJADEK ZJE PYSZNY OBIADEK

Zanim przystąpisz do zabawy, powiedz, jakie posiłki jemy w ciągi dnia. 
Pomogą Ci w tym nasze rymowanki.

Bułka z serem i sałatą,
Popij wszystko to herbatą.
Gdy słoneczko rano wstanie,
Znak to – pora na… (śniadanie)!

Rada na burczący brzuszek:
Chlebka więcej niż okruszek.
Albo też ogórki długie –
Dobre na… (śniadanie drugie).

Już ziemniaki się gotują,
Z rybką w buzi wylądują.
Dla każdego w bród dokładek.
Bo to pyszny jest… (obiadek).

Piękny uśmiech zniknął z twarzy?
Żółty banan ci się marzy?
Gdy doskwiera zły humorek,
Warto spożyć… (podwieczorek).

A wieczorem lekkie danie,
Żeby było smaczne spanie.
Kromka z dżemem – święta racja,
Zdrowa będzie to… (kolacja).

To zabawa dla minimum dwóch osób. Będą potrzebne klocki – produkty. 
Baw się w kupowanie i sprzedawanie produktów na konkretne posiłki. 
Korzystaj z zasad prawidłowego żywienie i piramidy. Jeśli brakuje jakiegoś ulubionego 
artykułu, narysuj go na kartce i dołóż do produktów przy tej zabawie.
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Np.: 
– Dzień dobry, poproszę bułkę, sałatę, ser i pomidor, a na drugie śniadanie poproszę 
banana.
– Proszę bardzo, a co chciałaby pani kupić na obiad?
– Na obiad poproszę ziemniaki, rybę, marchewkę oraz jabłko na surówkę.
– Proszę bardzo, oto pani produkty.

GRAMY W GRĘ PLANSZOWĄ

Proponujemy dwa warianty rozgrywek z wykorzystaniem planszy. Prostszy wariant 
to „Produktowy zawrót głowy”, a trochę trudniejszy to „Kupowanie na straganie”. 
Przed przystąpieniem do rozgrywek obejrzyj dokładnie wszystkie elementy.

PRZYGOTOWANIE ROZGRYWEK

Rozłóż planszę na stole i przyjrzyj się jej dokładnie. Górę planszy wyznacza dodat-
kowo wypukły trójkąt w prawym narożniku.

Na planszy znajdują się cztery sklepy: 

1. Na dole, po lewej stronie jest sklep „U Ani”
 – możesz tam kupić warzywa.

2. Na dole, po prawej stronie – w sklepie „Owocowy Raj Zosi” 
– znajdziesz wszelkie owoce.

3. Na górze po prawej stronie – w sklepie „Dla Niejadka” 
– u Tadka kupisz mięso, wędliny, jajka i ryby.

4. Na górze, po lewej stronie znajduje się sklep „Dobry 
Początek” – to pani Krysi śniadaniowy zakątek, znajdziesz tu 
wszelkie produkty, z których możesz przyrządzić pyszne 
śniadanie.
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W górnej części planszy, między sklepem „Dla Niejadka” 
a „Dobrym Początkiem”, jest domek wszystkich uczestników 
zabawy. Tam, na czterech polach z dziurkami, wewnątrz domku, 
zaczyna się gra. 

Trasy do sklepów oznaczone zostały dziurkami, po których poruszają się pionki, oraz 
wypukłą sensoryczną ścieżką. W niektórych fragmentach ścieżki znajdują się szorstkie 
pola oznaczone brązowym kolorem. To pola specjalne. 

PIONKI

Wybrany przez Ciebie pionek włóż w jedną 
z czterech dziurek wewnątrz domku. 
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KOSTKA

Rzucaj kostkę w górnej części pudełka. Dzięki temu nie zgubisz kostki.

PODKŁADKI – TALERZE

Wybierz po 1 talerzu i połóż go przed sobą na stole.

TRÓJKATNE FORMATKI – PODPOWIEDZI

Formatki wskazują, jakie produkty będziesz 
kupować w czasie rozgrywki. Zbadaj je dokładnie. 
Wycięty kształt i małe obrazki w narożniku każdej 
formatki oznaczają, jaki produkt musi się znaleźć 
na twoim talerzu.

1. Przygotowanie do wariantu prostszego „Produktowy zawrót głowy”

Wszystkie formatki produktów podziel na 4 oddzielne stosiki:
I.   Stos warzyw (ziemniak, sałata, pomidor, marchewka, burak, ogórek). 
     Oznaczone wypukłą pionową kreską.
II.  Stos owoców (jabłko, gruszka, śliwka, truskawka, czereśnia, banan). 
     Oznaczone wypukłymi dwiema kropkami. 
III. Stos z nabiałem (kurczak cały, kurczak – pałka, kiełbasa, parówka, ryba i jajko).
     Oznaczone wypukłym trójkątem. 
IV. Stos produktów z pieczywem i dodatkami (chleb, bułka, rogal, precel, dżem, 
     ser żółty). Bez wypukłych znaków.
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Wylosuj z każdego stosika po jednej formatce. Z dwóch dowolnych stosików wybierz 
po jeszcze jednej formatce – by mieć ich w sumie 6. Następnie ułóż je, tak jak chcesz, 
na swoim talerzu. To twoja lista zakupów – te produkty będziesz musiał kupić 
w odpowiednich sklepach.
Wszystkie żetony produktów, które zostały wybrane do rozgrywki, wrzuć do woreczka. 
Pozostałe żetony produktowe nie biorą udziału w grze.

2. Przygotowanie do wariantu trudniejszego „Kupowanie na straganie”

Losowanie formatek – podpowiedzi odbywa się tak jak w wariancie gry nr 1. 
Z tą jednak różnicą, że każdy gracz losuje po dwie formatki z warzywami i po dwie 
z owocami, po jednej formatce z mięsem lub rybą i po jednej formatce z produktami 
śniadaniowymi.

KLOCKI – PRODUKTY

Wszystkie produkty włóż do woreczka.

MONETY

Monet nie używamy w pierwszym wariancie „Produktowy zawrót głowy”.
W wariancie drugim rozgrywki „Kupowanie na straganie” każdy z graczy dostaje 
po 6 dukatów. Resztę odłóż do banku (może nim być np. wieko pudełka). 

I. II. III. IV.
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SZTUĆCE I PLANSZE Z PRODUKTAMI

W grach z planszą nie używa się sztućców ani plansz ze spisem produktów.

KTO ZACZYNA?

Osobę, która zaczyna rozgrywkę, ustal za pomocą wyliczanki:

„Dla chłopczyka i dziewczynki
Są potrzebne witaminki.
Czy owoce, czy warzywa,
Wszystko nam się dzisiaj przyda.
Mięsko, serek, jaja trzy – 
Dziś do sklepu biegniesz ty!”

Dalej kolejność grania jest zgodna z ruchem wskazówek zegara.

PRODUKTOWY ZAWRÓT GŁOWY

Czas rozgrywki: 20 minut
Liczba graczy: 2-4 

CEL GRY

Zdobycie 6 odpowiednich produktów na swój talerz.

JAK GRAĆ?

1. Znając swoje formatki – podpowiedzi, pomyśl, w którym sklepie możesz otrzymać 
produkty. Na początku idź do sklepu, w którym znajdziesz ich więcej. 

2. Rzuć kostką i przesuń swój pionek w dowolnym kierunku   
o właściwą liczbę pól.

3. Jeśli staniesz na polu specjalnym (brązowe szorstkie pole),       
to znak, że pijesz bardzo dużo wody w ciągu dnia.    
W nagrodę masz dodatkowy rzut kostką.

4. Jeśli pole, na którym chcesz stanąć, jest już zajęte,   
masz pecha. To znak, że ukradkiem podjadałeś miedzy 
posiłkami niezdrowe chipsy i hot dogi. Musisz cofnąć się  
pionkiem na najbliższe wolne pole i wykonać 10 przysiadów.
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W SKLEPIE

1. Żeby wejść pionkiem do sklepu, nie musisz wyrzucić dokładnej liczby oczek.
2. Jeśli w danym sklepie masz więcej niż jeden produkt do kupienia, możesz to zrobić 

w czasie jednej wizyty.
3. Jeśli chcesz wejść do sklepu, w którym inny uczestnik gry robi właśnie zakupy,     

musisz czekać tak długo, aż on z niego wyjdzie.
4. Kiedy znajdujesz się w odpowiednim sklepie, musisz powiedzieć, jaki produkt teraz 

kupujesz. Następnie weź woreczek i za pomocą dotyku (nie wolno podglądać!) 
spróbuj wybrać właściwy klocek z produktem. Jeśli wyciągniesz dobry produkt, 
połóż go na swoim talerzu w odpowiednim miejscu. Jeśli wybierzesz źle, odłóż 
klocek z powrotem do woreczka. Czekaj w sklepie, próbując w następnej rundzie 
znaleźć właściwy produkt.

WYGRANA

Wygrywasz, jeśli jako pierwszy skompletujesz wszystkie produkty na swoim talerzu.

KUPOWANIE NA STRAGANIE

Czas rozgrywki: 20-35 minut
Liczba graczy: 2-4 

CEL GRY

Kupienie sześciu odpowiednich produktów na swój talerz.
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JAK GRAĆ?

Przebieg rozgrywki jest podobny do wariantu „Produktowy zawrót głowy”. 
W tej wersji jednak używa się do rozgrywki pieniędzy, które nazywamy dukatami. 
Wszystkie produkty należy zakupić w sklepach za odpowiednią kwotę. 

CENNIK PRODUKTÓW

Owoce i warzywa kupujesz za 1 dukat.
Produkty śniadaniowe (pieczywo, ser żółty, dżem) 
kupujesz za 2 dukaty.
Produkty mięsne, jajko i rybę kupujesz za 5 dukatów.

POLE SPECJALNE

Zmienia się także funkcja pola specjalnego (brązowe szorstkie pole). Jeśli na nim 
staniesz, teleportujesz się, czyli przechodzisz na najbliższe, wolne brązowe pole na 
twojej trasie. 

Podczas rozgrywki może zabraknąć Ci monet. Dodatkowe monety z banku można 
otrzymać na dwa sposoby:
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JAK ZDOBYĆ DODATKOWE PIENIĄDZE?

A. Jeśli brakuje ci pieniędzy na zakupy, idź do domku. Stań na jednym z pól              
startowych (by wejść na pole startowe – podobnie jak w sklepie nie musisz 
wyrzucić dokładnej liczby oczek na kostce). Za każdą wizytę w domku dostajesz               
3 dukaty.

B. W danym sklepie możesz też stać się pomocnikiem sklepikarza i zarobić                        
dodatkowe pieniądze. Czekasz wówczas w sklepie jedną rundę i dostajesz 

     w zamian tyle pieniędzy, ile pustych formatek masz na talerzu (ilu produktów  
brakuje ci na talerzu do kompletnego posiłku). 

PAMIĘTAJ! Żeby móc pracować w sklepie, musisz najpierw kupić tam przynajmniej 
jedną rzecz. Nie możesz zarabiać od razu po wejściu do sklepu. W czasie jednej gry 
możesz pracować tylko raz – i tylko w jednym wybranym sklepie.

DOBRE RADY

1. Nie idź do tego samego sklepu, do którego w danej rundzie zmierzają twoi  
przeciwnicy. Mogą cię prześcignąć i zablokować ci wejście do sklepu,   
jeśli dotrą tam pierwsi.

2. Zatrudnij się w sklepie na początku rozgrywki – tuż po zakupie pierwszego produktu 
– wtedy będziesz mógł otrzymać aż 5 dukatów za swoją pracę.

3. Jeśli szukanie w woreczku aż sześciu produktów jest zbyt trudne – ogranicz tę 
liczbę do czterech żetonów żywieniowych. Z upływem czasu coraz łatwiej będziesz 
rozpoznawać kształt produktów, dlatego możesz je zwiększać sukcesywnie,   
z rozgrywki na rozgrywkę.

Brakuje 4 produktów. Dostajemy dukaty, których 
wartość wynosi 4.
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4. Jeżeli masz problem z zapamiętaniem, jakie są ceny poszczególnych produktów, 
połóż na dachu sklepu żeton – monetę z właściwą wartością.

WYGRANA

Wygrywasz, jeśli jako pierwszy skompletujesz wszystkie produkty na swoim talerzu.
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Polecamy także:

Sąsiedzi

Zwierzakowo

W ogrodzie

Zoo alfabet

Łączymy

4 pory roku

Na wsi
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