
Więcej gier znajdziesz na:

YATZY
Będzie 
potrzebne:  
5 Muminkowych kostek do 
rzutów, po jednej planszy Yatzy 
dla każdego gracza, 120 żetonów 
z punktami (z postaciami i ze 
słoiczkami konfitur) oraz 5 żetonów X.

CEL GRY

Za pomocą rzutów kostką zdobyć jak 
najwięcej punktów!

PRZYGOTOWANIE GRY

• Przed pierwszą 
rozgrywką ostrożnie 
wyjąć żetony z 
punktami z arkuszy.

• Przed każdą 
rozgrywką ustalić, czy grać na 
żetony z postaciami , czy na 
żetony z konfiturami.

• Utworzyć 6 stosików z żetonami, 
podzielonych według postaci (czyli 
wartości punktowej).

• Każdy gracz otrzymuje planszę Yatzy, 
a kostki wędrują do najmłodszego 
zawodnika.

PRZEBIEG GRY

1. Zaczyna najmłodszy gracz, rzucając 
wszystkimi pięcioma kostkami. 
Następnie wybiera kostki, którymi rzuci 
po raz drugi i powtarza to, rzucając trzeci 
raz. Jego cel to wyrzucić jak najwięcej 

Zasady

kostek w taki sposób, aby przedstawiały tę 
samą postać.

2. Po trzecim rzucie liczy kostki z tą samą, 
wybraną postacią. Za każdą z nich bierze 
przedstawiający tę właśnie postać żeton. 
Następnie kolejno umieszcza uzyskane 
żetony w odpowiednich miejscach swojej 
planszy (każdy żeton na osobne pole). 
W każdej rundzie wykorzystuje się jeden 
rząd na planszy.

3. W przypadku, gdy wszystkie kostki 
pokazywały będą jedynie postacie 
z rzędów, które już zostały zajęte na 
planszy gracza, trzeba wybrać któryś 
z niewykorzystanych dotąd rzędów 
i umieścić tam żeton X. Ten rząd nie 
przynosi graczowi żadnych punktów.

4. Kolejka przechodzi na następnego 
gracza w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara.

ZAKOŃCZENIE GRY

Gra dobiega końca, gdy ostatni gracz położy 
jeden lub kilka żetonów w ostatnim wolnym 
rzędzie swej planszy.

W przypadku rozgrywki na słoiczki z 
konfiturami zwycięża gracz, który zgromadził 
ich najwięcej.

W przypadku rozgrywki na żetony z 
postaciami przydatny będzie notes, gdyż 
wygrywa zawodnik, który zdobył najwięcej 
punktów (trzeba dodać punkty z żetonów, 
które posiadamy we wszystkich liniach). 

BINGO
Będzie potrzebne:  
po jednej planszy 
Bingo dla każdego z graczy, 
żetony przedstawiające słoiczki z 
konfiturami, 2 kostki.

PRZEBIEG GRY

• Każdy gracz wybiera sobie planszę.

• Najmłodszy rozpoczyna, rzucając 
obiema kostkami.

• Wszyscy sprawdzają, czy na ich planszy 
znajduje się pole przedstawiające obie 
postacie, które właśnie wskazał rzut 
kostkami.

	Jeśli tak jest, kładą na to pole 
słoiczek konfitur.

• Następnie rzuca kolejna osoba i cała 
procedura się powtarza.

Uwaga! Jeśli kostki wskażą dokładnie 
taką samą parę postaci, jak w którejś z 
poprzednich kolejek, gracz wykonuje rzut 
ponownie! 

ZAKOŃCZENIE GRY

Gra toczy się do momentu, gdy któryś 
z graczy utworzy na swej planszy rząd 
4 żetonów (pionowo, poziomo lub 
poprzecznie) i krzyknie BINGO! Zawodnik 
ten zostaje zwycięzcą.  Gdy kilku graczy 
krzyknie BINGO po tym samym rzucie 
kostkami, wszyscy oni wygrywają! 

Zawartość: 5 Muminkowych kostek do rzutów, 4 dwustronne plansze na punktację (z planszą do Yatzy na jednej stronie, a planszą do Bingo na drugiej stronie), 120 żetonów 
z punktami (przedstawiających postacie ze świata Muminków i słoiczki z konfiturami), 5 żetonów X.

lat

3+
2–4 15+


