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Cel gry
Gracze latają od kwiatka do kwiatka. Wygrywa ten, kto jako 
pierwszy zbierze 5 kart kwiatków. Pośród kwiatków chowają się 
robaki, na które trzeba uważać.

Przygotowanie do gry
Przed pierwszą rozgrywką:

- na spodzie jednego kwiatka 
każdego koloru przykleić 
naklejkę z robakiem.  

- na spodzie pozostałych 
kwiatków przykleić naklejki z 
miodem.

Przed każdą rozgrywką:

- Każdy gracz dostaje pszczółkę. Jeśli grają tylko 2 osoby, 
niewykorzystana pszczółka zostaje w pudełku.

-  Na stole zawodnicy stawiają kwiaty na podstawkach i mieszają 
je, żeby nikt nie wiedział, gdzie chowają się robaki.

-  Gracze tasują karty i kładą talię na stole stroną z kwiatkami 
skierowaną ku dołowi.

Zawartość: 3 plastikowe pszczółki, 12 plastikowych 
kwiatków, 33 karty kwiatków, 4 naklejki z robakami,  
8 naklejek z miodem.

dzieci

lat graczy min.

3+ 2–3 10+



Więcej gier znajdziesz na: 55822 A

Zasady gry
1. Jeden z graczy odwraca pierwszą kartę z 

wierchu tak, żeby wszyscy gracze ją widzieli.

2. Za pomocą pszczółek gracze łapią kwiatki w 
kolejności pokazanej na karcie. Zaczynają od 
kwiatka znajdującego się najbliżej pszczółki.

3. Jeśli któremuś z graczy udało się zebrać 
czwarty kwiatek, musi głośno zabzyczeć  
jak pszczoła. Pozostali gracze dalej zbierają 
kwiatki, żeby dowiedzieć się, kto zajął drugie 
miejsce.

4. Gracze odwracają stosy kwiatków.

- Jeśli na samym spodzie stosu gracza, który 
jako pierwszy skończył zbieranie kwiatków, 
znajduje się kropla miodu, ten gracz 
wygrywa rundę.

-  Jeśli na samym spodzie stosu gracza, który 
jako pierwszy skończył zbieranie kwiatków, 
znajduje się robak, rundę wygrywa gracz, 
który skończył zbieranie kwiatków jako 
drugi.

5. Zwycięski gracz dostaje kartę i umieszcza ją 
na swoim stosie punktacji.

6. Przed kolejną rundą gracze odkładają na 
stół wszystkie kwiatki i je mieszają. Jeden z 
graczy odwraca nową kartę i rozgrywka trwa 
dalej.

Zwycięzca
Gracz, który pierwszy zdobędzie 5 kart, wygrywa!

Gracze muszą zebrać 
najpierw żółty kwiatek, 
a następnie niebieski, 
fioletowy i czerwony. Jeśli 
gracz się pomyli, przegrywa 
rundę.


