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GGRRAA  PPLLAANNSSZZOOWWAA    
„„Po miodek dla tatusia””  

 

INSTRUKCJA  
Gra nie wymaga kostki. Zamiast niej ciągnie się karteczkę z pytaniem lub zadaniem. Jeśli gracz dobrze 
odpowie lub wykona zadanie – posuwa się o ilość pól wskazaną na karteczce. Jeśli źle – stoi w miejscu.  
Pola gry dzielą się na puste i specjalne. Pola specjalne są ponumerowane. Każdemu z nich przypisana jest 
akcja. Gdy gracz stanie na polu specjalnym, najpierw wykonuje akcję, a następnie losuje karteczkę  
i postępuje zgodnie z instrukcją. Gdy gracz stanie na polu zwykłym, obowiązuje go tylko ciągnięcie pytania. 
Za pionki mogą posłużyć dowolne małe przedmioty. 
 

Z okazji Dnia Ojca, każde z dzieci w rodzinie misiów postanowiło 
dać tatusiowi miodek. Wyobraź sobie, że jesteś właśnie jednym 
z tych niedźwiadków i chcesz jak najszybciej dotrzeć do tatusia ze 
swoim prezentem. Kto będzie pierwszy? Sprawdźmy! 
 

2. Zauważasz dwa piękne kwiaty. Postanawiasz narysować takie same na laurce dla taty. Wylosuj pytanie. Jeśli 
odpowiesz poprawnie, to rysunek Ci się uda,  a w nagrodę masz możliwość wylosować dodatkowe pytanie. Jeżeli  
odpowiesz źle – musisz narysować kwiaty z zamkniętymi oczami - tak, aby pozostali gracze rozpoznali ich nazwę. 

3. Ojej! Potknąłeś się o korzeń i wypadł Ci z rąk słoiczek miodu! Wylosuj pytanie. Jeśli odpowiesz dobrze, słoik 
upadnie na miękką ściółkę i nic mu się nie stanie. Jeśli odpowiesz źle – szklany pojemnik niestety się stłucze 
i stracisz 1 kolejkę, bo musisz wrócić po nowy… 

4. Spotykasz sympatycznego ślimaka, który właśnie zajada borowikowy kapelusz. Twój nowy znajomy proponuje 
Ci pomoc, jeśli odpowiesz na jego pytania. Pobierz 2 karty. Za dwie dobre odpowiedzi ślimak pomoże Ci 
przesunąć  się o 1 pole do przodu. Jeśli odpowiesz poprawnie tylko na 1 pytanie – stoisz w miejscu. Jeśli ani razu 
nie odpowiesz właściwie – na pociechę dla ślimaka musisz wymyślić krótką rymowankę. 

5. Hurra! Pan Zając chce poczęstować Cię miodem. Wylosuj pytanie. Jeśli odpowiesz dobrze, po tym posiłku 
odzyskasz siły i przesuniesz się o 1 pole do przodu. Za udzielenie błędnej odpowiedzi musisz zrobić 20 zajęczych 
podskoków dookoła innych graczy. 

6. Do Twoich uszu dociera dobrze znany Ci dźwięk. To trzepoczące skrzydełka pszczół! Wiadomo, że tam, gdzie 
są pszczoły, tam również jest pyszny, złocisty miód! Dla takiego małego niedźwiadka jak Ty jest to wielka pokusa. 
Wylosuj pytanie. Jeśli odpowiesz dobrze, postanowisz nie tracić tu czasu i dzięki temu w następnej turze 
będziesz mógł wędrować dalej. Jednak jeśli Twoja odpowiedź będzie błędna – próba zdobycia miodu zabierze Ci 
sporo czasu i w następnej kolejce utracisz swój ruch. 

7. Spotykasz wesołego ptaka, który chce dla Ciebie zaśpiewać. Wylosuj pytanie. Jeśli odpowiesz dobrze, ptak 
będzie Ci towarzyszył aż do spotkania z tatusiem i również dla niego pięknie zaśpiewa  piosenkę. Jeśli odpowiesz 
źle – ptaszek sie spłoszy i będziesz musiał tacie zaśpiewać sam. 

 

 

1. Ledwo wyruszyłeś, a już napotkałeś jedną z pszczółek, którą zwabił słodki 
zapach miodu. Wylosuj pytanie. Jeśli odpowiesz dobrze – pszczółka odfrunie 
do fioletowego fiołka i będziesz mógł przesunąć się dalej. Jeżeli odpowiesz 
błędnie – pszczółka będzie Cię gonić, a Ty cofniesz się o 1 pole. 

POLA SPECJALNE 
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