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GRY dla miłośników zwierząt
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Bójka na zwierzaki to gra, dzięki której poznacie ponad 
180 gatunków zwierząt, zarówno tych występujących 
w Polsce, jak i mieszkających poza jej granicami.

W pudełku znajdziecie:
• 91 dwustronnych kart gry
•  14 kart ze słowniczkiem obrazkowym

Kolorem niebieskim oznaczone są zwierzęta zamieszkujące 
Polskę, a kolorem pomarańczowym zwierzęta występujące 
poza jej granicami. Szukajcie wspólnych elementów 
na kartach i wygrywajcie!
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Na początek zapoznajcie się ze zwierzątkami przedsta-
wionymi w słowniczku obrazkowym. Zacznijcie od zesta-
wu ze zwierzętami występującymi w Polsce (karty tego 
zestawu oznaczone są kolorem niebieskim). Następnie 
możecie przejść do zestawu ze zwierzętami, które żyją 
poza granicami naszego kraju (to karty z ramką w kolorze 
pomarańczowym). 
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I. Dla dzieci, które uczą się rozpoznawać gatunki zwierząt
Wybierzcie kolor, którym chcecie grać. Wszystkie karty ułóżcie ko-
lorem do dołu. Wyłóżcie na stół jedną kartę. Najbardziej zaawanso-
wany gracz wypowiada nazwę zwierzaka, który zilustrowany jest na 
jednym z obrazków na karcie. Zadaniem pozostałych graczy jest jak 
najszybsze odnalezienie właściwego obrazka, wskazanie go palcem 
i jednoczesne wykrzyknięcie jego nazwy. Osoba, która jako pierwsza to 
zrobi, zabiera wyłożoną kartę. Wygrywa gracz, który ma najwięcej kart.
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II. Dla początkujących
Wyłóżcie na stół dwie dowolne karty wybranego koloru. W jak naj-
krótszym czasie odszukajcie na kartach hasła tworzące parę. Parą 
haseł mogą być dwa rysunki danego zwierzątka, rysunek zwierzątka 
i jego nazwa lub dwie nazwy. Gracz, który jako pierwszy odnajdzie parę 
(słowo-słowo, słowo-rysunek, rysunek-rysunek), wypowiada nazwę 
zwierzęcia i zabiera obie wyłożone karty. Każda para kart ma tylko jed-
no wspólne hasło. Na koniec rozgrywki policzcie wszystkie swoje karty. 
Wygrywa gracz, który zbierze najwięcej kart.
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Wybierzcie kolor, którym będziecie grać. Potasujcie karty, wyłóżcie jedną 
na środek, a pozostałe rozdajcie po równo wszystkim graczom. Następ-
nie ułóżcie swoje karty wybranym kolorem do dołu, układając je w stos 
obok siebie. Na trzy cztery wszyscy gracze wyciągają po jednej karcie 
ze swojego stosu i starają się jak najszybciej odszukać na nich element 
wspólny z kartą leżącą na środku. Gracz, który jako pierwszy go wska-
że, pozbywa się swojej karty, wykładając ją na kartę leżącą na środku. 
W kolejnej turze będziecie porównywać swoje karty z kartą odłożoną 
na środek w poprzedniej turze. Gracz, który jako pierwszy pozbędzie się 
wszystkich kart, wygrywa całą rozgrywkę i kończy grę.
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Wybierzcie kolor kart, którym będziecie grać. Potasujcie karty i każde-
mu z graczy rozdajcie po tyle samo. Ułóżcie swoje karty w stos wybra-
nym kolorem do dołu. Na trzy cztery wyłóżcie po jednej karcie. Gracz, 
który jako pierwszy znajdzie element wspólny na dwóch dowolnych 
kartach na stole i wypowie nazwę zwierzęcia na głos, zabiera te dwie 
karty i odkłada na bok. Pozostałe trafi ają na stos kart odrzuconych. 
Rozgrywka kończy się, kiedy wszyscy pozbędziecie się kart ze swoich 
stosów. Wygrywa gracz, który zbierze najwięcej kart.

W przypadku remisu rozegrajcie pojedynek. Odkryjcie jednocześnie po 
jednej ze zgromadzonych kart; osoba, która jako pierwsza odnajdzie 
parę elementów, wygrywa pojedynek i tym samym całą grę.
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