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GGRRAA  PPLLAANNSSZZOOWWAA  „„SSkkaarrbbyy  jjeessiieennnneeggoo  llaassuu””  
 

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. 
 

Wybierasz się z panią wychowawczynią i kolegami z klasy na 
wycieczkę po lesie. Tam, pod czujnym okiem nauczycielki 
urządzacie klasowy konkurs na największą ilość zebranych 
grzybów.  
Wytnij grzybki z arkusza, a następnie dobieraj ich tyle, ile 
wskazuje liczba w kwadraciku pola, na którym staniesz. Osoba, 
która pierwsza przekroczy metę, dostaje dodatkowo 4 grzybki, 
druga 2, a trzecia 1.  
Uwaga! Nieważne jest, kto będzie pierwszy, liczy się to, kto 
zbierze najwięcej grzybów. Gotowi? Start! 
 

POLA SPECJALNE 

1. Zauważasz piękne, czerwoniutkie maliny. Pobierz kartę z pytaniem. Jeśli odpowiesz dobrze – zjadasz 
maliny i zbierasz 2 dodatkowe grzybki. Jeśli odpowiesz źle – tracisz 1 grzybka. 

2. Ile tu rośnie grzybów! Strzeże ich rezolutna myszka, która da Ci tyle pięknych okazów, ile gatunków 
grzybów jej wymienisz (ale nie więcej niż 5!). 

3. Zauważasz wysokie drzewo i postanawiasz pod nim odpocząć. Wymień 3 gatunki drzew, żeby 
dostać 3 grzybki. Jeśli wymienisz 2 gatunki lub 1 – dostaniesz 1 grzybka. Jeśli nie wymienisz żadnego – 
tracisz kolejkę. 

4. O rety! Napotykasz na swojej drodze ogromne mrowisko z niezwykle pracowitymi mrówkami! 
Zafascynowany, zapominasz o grzybkach i tracisz kolejkę. 

5. Zamyśliłeś się, patrząc na piękno jesiennego lasu. Pobierz kartę z pytaniem. Jeśli odpowiesz dobrze – 
idziesz dalej skrótem. Jeśli odpowiesz źle – przez nieuwagę wybierasz okrężną drogę. 

6. Zauważasz ogromną pajęczynę, pod którą rosną 2 grzybki. Jeśli wymyślisz na poczekaniu rymowankę 
o pajączku, który na niej mieszka, podaruje Ci je. Jeśli nie chcesz rymować – odchodzisz bez grzybków. 

7. Słyszysz cichutkie odgłosy. Okazuje się, że jeżyk nie może wydostać się z norki. Zrób śmieszną minę, 
a jeżyk zacznie się śmiać i uwolni się z potrzasku. W podziękowaniu otrzymujesz od niego 2 grzybki. 

8. To chyba sprawka bobrów? Strumyk wylał i nie ma jak przejść. Czekasz kolejkę lub tracisz grzybka – 
wybór należy do Ciebie! 

9.  W lesie można spotkać mnóstwo darów jesieni. Jakich? – to jest pytanie do Ciebie. Wymień 1, 2 lub 
3 dary jesieni, by dostać odpowiednią ilość grzybków. 
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