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INSTRUKCJA

JAŚ I MAŁGOSIA
ilość graczy: 2÷4

rekwizyty:
1) plansza
2) 4 pionki
3) kostka do gry
Jaś i Małgosia poszli do lasu, aby uzbierać grzyby i leśne owoce. Niestety, w lesie dzieci 
zabłądziły. Kiedy starały się odnaleźć drogę do domu spotkało ich mnóstwo przygód. Gracze 
idą po torze na planszy śladami Jasia i Małgosi, usiłując jak najszybciej odszukać dom i wrócić 
do taty. Ten, kto przejdzie przez cały, pełen różnych wydarzeń tor gry i jako pierwszy postawi 
swój pionek na jego ostatnim polu, zostaje zwycięzcą. 

Przygotowanie do gry:
Planszę należy rozłożyć na stole. Każdy gracz wybiera swój pionek. Grę rozpoczyna 
najmłodszy. Następnym w kolejce jest ten, który siedzi po lewej stronie rozpoczynającego 
(kolejka przebiega zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Zaczynający grę rzuca kostką i 
przesuwa swój pionek po torze zgodnie z ilością wyrzuconych oczek, zaczynając od pola 1. 
Na wejście do gry trzeba wyrzucić kostką „6” lub „1”. Wyrzucenie „6” w trakcie gry daje 
natomiast prawo do ponownego rzutu i przesunięcia pionka o wyrzuconą ilość oczek. Pola 
wyróżnione czerwonym kolorem oznaczają trudności, pola niebieskie oznaczają ułatwienia 
na trasie. 

Znaczenie pól:
1. Początek wędrówki - pole startu.
3,4. Zabłądziłeś w lesie, szukając właściwej drogi tracisz sporo czasu - stoisz 1 kolejkę.
8,9. Przed Tobą chatka i przyjaźnie uśmiechnięta staruszka, radość dodaje Ci sił - masz 
dodatkowy rzut kostką.
12. Staruszka w rzeczywistości jest wiedźmą, spotkanie z nią nie zapowiada nic dobrego...- 
cofasz się o 6 pól.
17,18,19. Jedząc wspaniałe smakołyki odzyskujesz siły - jedziesz 6 pól do przodu
27,28. Zostajesz uwięziony przez wiedźmę - stoisz, dopóki nie wyrzucisz „1”  lub  „6”.     
36,37,38. Pokonałeś wiedźmę - masz 2 dodatkowe rzuty.
45. Jesteś wolny! -  jedziesz 10 pól do przodu.
53,63,78. Jesteś zagrożony, wiedźma ruszyła w pościg za Tobą - stoisz 1 kolejkę.
92. Zobaczyłeś tatę, Twoje siły wracają - masz 1 rzut dodatkowy. 
96. Powitanie z tatą, wreszcie czujesz się bezpiecznie - masz 1 rzut dodatkowy.
98. Przygoda w lesie dobrze się skończyła, a zabrany wiedźmie worek ze  złotem zapewnił 
całej rodzinie spokojne i dostatnie życie - koniec gry. 

Koniec gry:
Zwycięża gracz, który jako pierwszy postawi swój pionek na ostatnim, 98 polu toru. Aby je 
zająć, gracz musi wyrzucić ilość oczek równą ilości pól dzielących go od ostatniego pola. Po 
zakończeniu gry przez zwycięzcę, pozostali gracze mogą dalej kontynuować rywalizację o 
kolejne miejsca.


