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instrukcja 

gry planszowej



W skład zestawu wchodzi:
 • Plansza
 • Kostka do gry
 • 2 pionki z postaciami Jasia i Małgosi i Baby Jagi
 •15 żetonów (7 z kamieniami, 8 ze składnikami 

   wywaru)

Na planszy rozkłada się żetony, w taki sposób, aby rysunek na 
żetonie odpowiadał temu na planszy. Uczestnicy gry rozdzielają 
między siebie role. Jeden z graczy będzie wcielał się w postacie 
Jasia i Małgosi, drugi w postać Baby Jagi. Kartoniki z postaciami 
wkłada się w plastikowe stojaki oraz układa na planszy obok 
domu Baby Jagi. 

Gracze poruszają się na przemian rzucając jeden raz kostką 
i poruszając się o odpowiednią liczbę pól. Jaś i Małgosia mogą 
poruszać się po wszystkich polach tylko w kierunku swojego 
domu, nie mogą się cofać. Natomiast Baba Jaga może poruszać 
się tylko po polach oznaczonych na pomarańczowo, za to w obu 
kierunkach. Grę rozpoczyna Baba Jaga, która opuszcza dom, 
aby zebrać zioła i grzyby do czarodziejskiego wywaru. 

PRZYGOTOWANIE DO GRY
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Następny ruch należy do dzieci. W drodze do domu dzieci 
zbierają kamienie, które Jaś wyrzucał na ścieżkę, aby nie 
zabłądzić w drodze powrotnej. Aby zebrać kamienie Jaś 
i Małgosia nie muszą zatrzymać się na polu z kamieniami, 
wystarczy że przez nie przejdą, wtedy zabierają je z planszy. 
Zadaniem Baby Jagi jest zebranie 6 z 8 żetonów ułożonych na 
pomarańczowych polach. Baba Jaga może podnieść swoje 
żetony tylko wtedy, kiedy stanie na polu z żetonem. Dzieci mogą 
poruszać się po pomarańczowych polach, jednak jeżeli staną na 
jednym polu z Babą Jagą muszą wrócić do jej domu i rozpocząć 
wędrówkę od początku. 

Celem gracza, który wciela się w rolę Jasia i Małgosi, jest dotarcie 
do swojego domu, po drodze zbierając kamienie. Celem Baby 
Jagi jest zebranie co najmniej 6 żetonów - składników wywaru 
(2 żetony mogą pozostać na planszy) i powrót do swojej chaty. 
Rozgrywkę wygrywa gracz, który jako pierwszy dotrze do 
swojego domu.
UWAGA: kiedy Jaś zbierze co najmniej 4 kamienie dzieci mogą 
skorzystać ze skrótów (czyli pomarańczowej drogi Baby Jagi). 
Jeżeli zdarzy się, że dzieci zostaną złapane przez Babę Jagę i znów 
uwięzione w piernikowym domu, ale wcześniej zdobyły 4 
kamienie lub więcej, wówczas podczas kolejnej ucieczki mogą 
skorzystać z tajemnych ścieżek swojej prześladowczyni. Dzieci 
uciekając ponownie, powinny ocenić prawdopodobieństwo 
spotkania z Babą Jagą na jej szlaku, jeżeli korzystają 
z pomarańczowej drogi.
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polecamy także:

grafika i rysunki: Renata Krześniak, Wojciech Szwalski
pomysł gry: Magdalena Kuczyńska
opracowanie graficzne: Studio Adamigo
opracowanie i adaptacja; Julia Pogorzelska
przygotowanie do produkcji: Zofia Dziewiątkowska


