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ELEMENTY GRY
10 kart zadań

64 karty pytań
swimming pool
SPORT

Task Card
1. Name 3 indoor

1. What is the water like?
a. It’s in the pool.
b. No, I don’t like it.
c. It’s nice and warm. Jump in!

6. Name 3 team

Say it in English:

prawej stron
ie,
gdzie chciałaby

sports.

pojechać na waka
cje.

1. chess, volleyba mountain climbing
2. jogging, cycling, ice hockey
3. skiing, ice skating,
ing, kayaking
4. surfing, snorkell , judo
5. boxing, wrestling baseball
6. basketball, football,

1. Jaka jest woda?
2. Proszę pana, czy mogę tutaj
nurkować?
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i - Karty.ind
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11:49:14
b 2

you like to go
on
holiday?

plansza

Let's talk
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11:49:15
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kostka

Where would

ll, table tennis
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?
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t sports.
5. Name 3 comba

swimming pool
SPORT

Task Ca
rd

Zapytaj osob

sports.

r sports.
4. Name 3 summe
1. c, 2. a

2. Sir, can I dive here?
a. Yes, but you need a cap and
a swimsuit.
b. Yes, but you need a boat.
c. Yes, but you need a towel.

Task Card

Task Card

sports.

r sports.
2. Name 3 outdoo
3. Name 3 winter

4 żetony
punktacji

32 karty zadań
dodatkowych
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10 żetonów celów dla 4 żetony tajnego celu
wszystkich graczy
11.02.2021
11:50:21

31 żetonów miejsc

4 pionki graczy

CEL GRY
Stadion, dentysta czy kino? Które z tych miejsc jest na Twojej liście zadań? Wędruj po
mieście, planuj, które miejsca chcesz odwiedzić, wykonuj przypisane do nich zadania
i zdobywaj punkty. Ten, kto zdobędzie ich najwięcej, zostanie zwycięzcą.

PRZYGOTOWANIE GRY
1. Planszę połóżcie na środku stołu.

2. Karty pytań połóżcie obok planszy.

3. Karty zadań połóżcie obok planszy. Jeśli gracie w wariancie trudniejszym (opis niżej),
umieśćcie obok 4 stosy kart zadań dodatkowych.

4. Żetony SECRET GOAL wymieszajcie (kolorami do dołu), a następnie rozdajcie po jednym każdemu z graczy. Każdy gracz ogląda swój żeton, a następnie kładzie przed sobą
tak, żeby inni nie zobaczyli jego celu. Pozostałe żetony odłóżcie bez podglądania do
pudełka.
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5. Każdy gracz bierze po 1 pionku i kładzie go na polu znajdującym się na środku planszy.
Wybór koloru pionków zależy od liczby graczy (patrz punkt 7).

6. Każdy gracz bierze żeton w swoim kolorze i kładzie go przed polem 1 na torze punktacji.
7.

Każdy gracz bierze żetony miejsc w swoim kolorze i kładzie je przed sobą. W grze dwuosobowej użyjcie kolorów niebieskiego i czerwonego (po 9 żetonów), w grze trzyosobowej
użyjcie kolorów niebieskiego, czerwonego i zielonego (po 7 żetonów), w grze czteroosobowej użyjcie wszystkich kolorów (po 6 żetonów). Pozostałe żetony odłóżcie do pudełka.

8. Kostkę połóżcie obok planszy.

9. Żetony GOAL wymieszajcie (numerkami do dołu), a następnie odkryjcie jeden i połóżcie obok planszy tak, by wszyscy go widzieli. Jeśli chcecie zwiększyć poziom trudności
gry – odkryjcie dwa lub trzy żetony. Pozostałe żetony odłóżcie do pudełka. Opis celów
znajdziecie na str. 7 i 8.

Przygotowanie gry do rozgrywki trzyosobowej
2.
8.
bakery
FOOD
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PRZEBIEG ROZGRYWKI
Grę rozpoczyna najmłodszy gracz. Gra toczy się do momentu, kiedy jeden z graczy umieści
na planszy wszystkie żetony odwiedzonych miejsc.
W swojej turze gracz wykonuje poniższe działania:
A. Ruch pionkiem
B. Wybór miejsca
C. Pytanie i odpowiedź

A. Ruch pionkiem
•
•

Gracz bierze kostkę i rzuca nią.

Przemieszcza swój pionek na planszy maksymalnie o tyle pól, ile wyrzucił (może wykonać mniej ruchów). Jedno pole to chodnik pomiędzy dwoma skrzyżowaniami. Skrzyżowanie nie jest polem. Pionkiem można poruszać się w lewo, w prawo, w górę lub w dół,
ale nie na ukos. Uwaga! Gracz nie może podczas jednego ruchu przejść dwa razy przez
to samo pole. Na jednym polu może znajdować się więcej niż jeden pionek.

Przykład: Piotr podczas swojej tury wyrzucił na kości 2 oczka.
Powyżej zaznaczone są miejsca
, na których może stanąć pionkiem.

Jeśli podczas ruchu pionek gracza przejdzie przez miejsce specjalne na planszy (czyli takie
skrzyżowanie, na którym umieszczona jest jakaś postać lub obiekt) gracz zatrzymuje swój
pionek w tym miejscu. Gracz siedzący po lewej stronie odszukuje kartę z zadaniem dotyczącym tego miejsca (karta ma na rewersie odpowiednią grafikę), rzuca kostką i odczytuje zadanie oznaczone numerem odpowiadającym liczbie oczek na kostce.
a) Jeśli aktywny gracz poprawnie je wykona, zdobywa 2 punkty. Przesuwa swój znacznik
punktów na torze punktacji. Następnie porusza pionek dalej, zgodnie z pozostałą liczbą
wyrzuconych wcześniej oczek.
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WARIANT TRUDNIEJSZY: Możecie urozmaicić rozgrywkę i użyć kart zadań dodatkowych. Znajdziecie na nich różne ciekawe wyzwania do wykonania. Kiedy pionek gracza przechodzi przez miejsce specjalne, gracz może zdecydować się na wybór karty
zadania dodatkowego. Wykonując zadanie, postępujcie zgodnie z instrukcją na karcie. Za poprawne wykonanie zadania gracz otrzymuje 2 punkty.
b) Jeśli aktywny gracz nie wykona zadania lub wykona je niepoprawnie, nie zdobywa punktów i kończy swoją turę, nie porusza pionka dalej.
Przykład: Piotr w swojej turze wyrzucił na kości 6. Przechodzi pionkiem przez miejsce specjalne na planszy (chłopiec
z psem). Zatrzymuje się na nim i rzuca kością. Marysia
odnajduje kartę i odczytuje zadanie, znajdujące się pod
numerem wskazanym przez wynik na kostce. Piotr niestety nie wykonuje go poprawnie, przez co nie zdobywa
punktów i kończy swoją turę. Gdyby Piotr odpowiedział na
pytanie, zdobyłby 2 punkty i mógłby poruszyć swój pionek
o dalsze 5 pól.

B. Wybór miejsca
Po rzucie kostką i przesunięciu pionka o maksymalnie tyle pól, ile wskazuje kostka, gracz
wykonuje poniższe działania, w zależności od tego, gdzie zatrzymał się jego pionek. Pamiętajcie, żeby planować swoją trasę tak, żeby zdobyć dodatkowe punkty za tajny i wspólny cel.
Jeśli pionek gracza znajduje się pomiędzy dwoma dostępnymi polami miejsca, gracz wybiera, które z nich chce odwiedzić.

2

1

Przykład: Piotr wyrzucił na kości 2, porusza się o dwa pola.
Jego pionek zatrzymuje się obok Fishmonger’s
i Metro Station 2 . Oba miejsca są dostępne, dlatego Piotr
może wybrać, które z nich odwiedzi. Wybiera Metro Station.

Jeśli dostępne jest jedno miejsce, gdyż na drugim leży żeton, gracz musi odwiedzić wolne
miejsce.

2

Przykład: Po wykonaniu ruchu pionek Piotra zatrzymuje
się obok Fishmonger’s i Metro Station. Ponieważ na Fishmonger’s leży czerwony żeton, miejsce to jest dla niego
niedostępne. Piotr musi wybrać Metro Station.
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Jeśli oba miejsca są niedostępne, ponieważ leżą na nich żetony, gracz kończy swoją turę.
Przykład: Po wykonaniu ruchu pionek Piotra zatrzymuje się
obok Fishmonger’s i Metro Station. Ponieważ na obu miejscach leżą już żetony, miejsca te są dla niego niedostępne.
Piotr kończy swoją turę.

2

,
C. Pytanie i odpowiedz
Po wybraniu miejsca przez aktywnego gracza osoba siedząca po jego lewej stronie od-

swimming
szukuje kartę zpool
pytaniem. Wybiera jedno z nich i odczytuje je aktywnemu graczowi, który
udzielaSPORT
odpowiedzi na zadane pytanie.
Uwaga! Jeśli chcecie, możecie wprowadzić limit czasu na udzielenie odpowiedzi np.
20 sekund.

1. What is the water like?
a. It’s in the pool.
swimming pool
SPORT
b. No, I don’t like it.
c. It’s nice and warm. Jump in!

1. c,c,
2. a2. a
1.

odpowiedź

1. What is the water like?
a. It’s in the pool.

2. Sir, can I dive here?
b. No, I don’t like it.
c. It’s nice and warm. Jump in!
a. Yes, but you need a cap and
2. Sir, can I dive here?
a swimsuit. a. Yes, but you need a cap and
a swimsuit.
a boat.
b. Yes, but you need
b. Yes, but you need a boat.
c. Yes, but
need a towel.
towel.
a you
c. Yes, but you need

Na każdej karcie znajdują się dwa rodzaje pytań:

Say it in English:

Say it in English:

1. Jaka jest woda?
2. Proszę pana, czy mogę tutaj
nurkować?

1. Jaka jest woda?

2. Proszę pana, czy mogę tutaj
nurkować?
Let's talk - Angielski - Karty.indb 1

Angielski - Karty.indb 1

11.02.2021 11:49:14

ABC – wykorzystujcie je podczas gry z osobami początkującymi. Należy odczytać pytanie i wszystkie
proponowane odpowiedzi, a gracz musi wskazać poprawną odpowiedź. Jeśli gracz chce sam przeczytać
pytanie, należy pokazać mu kartę, zasłaniając jednocześnie podane rozwiązania.

Say it in English – wykorzystujcie je podczas gry
z osobami na wyższym poziomie j. angielskiego lub
takimi, które rozegrały już kilka partii Let’s talk i dobrze poznały pytania. Należy odczytać wybrane zdanie,
a gracz musi przetłumaczyć je na angielski. Następnie należy odczytać proponowane odpowiedzi z odpowiedniego pytania ABC, a gracz musi wskazać właściwą.

Jeśli udzielona odpowiedź jest poprawna, gracz umieszcza na tym miejscu swój żeton
i przesuwa znacznik punktów na torze punktacji o liczbę pól odpowiadającą trudności pytania: za odpowiedź
na pytanie ABC gracz przyznaje sobie 1 punkt, za odpowiedź na pyta11.02.2021 11:49:14
nie Say it in English – 2 punkty. Na miejscu może znajdować się tylko jeden żeton.

Jeśli udzielona odpowiedź jest niepoprawna lub jeśli gracz nie udzielił jej w wyznaczonym
czasie (jeśli wprowadziliście ten wariant), gracz nie otrzymuje dodatkowych punktów, ale
umieszcza swój żeton w tym miejscu. To miejsce pozostaje niedostępne dla innych graczy.

KONIEC GRY
Gra kończy się w rundzie, w której jeden z graczy położy na planszy swój ostatni żeton.
Dokończcie rozgrywanie rundy tak, by każdy rozegrał taką samą liczbę tur. Następnie policzcie zdobyte punkty.
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Liczenie punktów:

Do punktów zdobytych podczas rozgrywki za poprawne odpowiedzi i/lub specjalne zadania gracze dodają punkty za:
•
•

żetony tajnego celu – każdy gracz odkrywa swój żeton tajnego celu i podlicza, ile
punktów otrzymał za jego realizację. Opis punktacji za żetony tajnego celu znajdziecie
w dalszej części instrukcji.

żeton/y wspólnego celu – sprawdźcie, kto najlepiej spełnił cel/e wspólny/e, przyznajcie temu graczowi dodatkowe 5 punktów. Jeśli jest remis, wszyscy remisujący gracze
otrzymują punkty. Wyjątkiem jest cel numer 6, punkty za niego otrzymują wszyscy gracze. Opis punktacji za żetony wspólnego celu znajdziecie w dalszej części instrukcji.

Gracz, który zdobył najwięcej punktów, zostaje zwycięzcą. W przypadku remisu grę wygrywa osoba, która lepiej wypełniła cel wspólny.
Opis żetonów tajnego celu:

CULTURE 1 punkt za każdy żeton gracza znajdujący się na miejscu z kategorii kultury,
czyli: theatre, concert hall, cinema, museum, gallery, library, planetarium, workshops.

SHOPS 1 punkt za każdy żeton gracza znajdujący się na miejscu z kategorii zakupy, czyli: flower shop, book shop, shopping centre, greengrocer’s, fishmonger’s, shoe shop,
clothes shop, gardening centre.
EDUCATION 1 punkt za każdy żeton gracza znajdujący się na miejscu z kategorii edukacja i rodzina, czyli: University, junior school, nursery, high school, grandma’s house,
Tim’s house, Sam’s house, John’s house.
FOOD 1 punkt za każdy żeton gracza znajdujący się na miejscu z kategorii jedzenie,
czyli: café, bakery, take away, food market, ice cream parlour, school canteen, restaurant, patisserie.
Żetony wspólnego celu:
1.

Najwięcej żetonów na budynkach na krawędzi planszy. 5 punktów otrzymuje gracz
posiadający najwięcej żetonów w swoim kolorze na budynkach znajdujących się na
krawędzi planszy.
1.
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2.
3.
4.

Najwięcej żetonów na budynkach w jednej kolumnie. 5 punktów otrzymuje gracz posiadający najwięcej żetonów w swoim kolorze na budynkach w jednej kolumnie.

Najwięcej żetonów na budynkach w jednym rzędzie budynków. 5 punktów otrzymuje
gracz posiadający najwięcej żetonów w swoim kolorze na budynkach w jednym rzędzie.

Najwięcej żetonów na budynkach po skosie w jednej linii. 5 punktów otrzymuje gracz
posiadający najwięcej żetonów w swoim kolorze na budynkach w jednej linii po skosie.
2.

5.

5.

4.

6.
3.

7.
8.

Najwięcej żetonów na budynkach sąsiadujących ze sobą. 5 punktów otrzymuje gracz posiadający najwięcej sąsiadujących ze sobą żetonów w swoim
kolorze.

1 punkt za każdą poziomą linię, w której
znajduje się żeton gracza.

Najwięcej żetonów na budynkach w prawej górnej ćwiartce planszy. 5 punktów otrzymuje gracz posiadający najwięcej żetonów w swoim kolorze w prawej górnej ćwiartce
planszy.

Najwięcej żetonów na budynkach w prawej dolnej ćwiartce planszy. 5 punktów otrzymuje gracz posiadający najwięcej żetonów w swoim kolorze w prawej dolnej ćwiartce
planszy.

9.

10.

Autorzy gry: Ewa Norman, Michał Szewczyk
Redakcja: Michał Szewczyk
Ilustracje: Kamila Kozłowska
Projekt kart: Anna Wielbut
Skład kart i instrukcji: Joanna Ziółkowska
Projekt i skład opakowania: Anna Wielbut

7.

8.

9. Najwięcej żetonów na budynkach w lewej górnej ćwiartce planszy. 5 punktów
otrzymuje gracz posiadający najwięcej
żetonów w swoim kolorze w lewej górnej ćwiartce planszy.

10. Najwięcej żetonów na budynkach w lewej dolnej ćwiartce planszy. 5 punktów
otrzymuje gracz posiadający najwięcej
żetonów w swoim kolorze w lewej dolnej ćwiartce planszy.
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