
Zasady
Zawartość: 12 dwustronnych części planszy, 55 kart, 

4 plansze-wodopoje, 17 figurek zwierząt, 5 żetonów fotograficznych. 

Cel gry 
Zgromadzić 5 figurek 
zwierząt albo 2 żetony 
fotograficzne – poprzez 
odnalezienie zwierząt 
skrywających się w 
gąszczu. 

Witajcie na 
safari! 
Królestwo zwierząt jest 
pełne życia! Zamieszkuje 
je wiele różnych 
gatunków zwierząt. 
Zarówno te wielkie, jak 
i maleńkie – zajmują 
w nim ważne miejsce. 
Wyruszacie w podróż, 
aby je spotkać i przy 
odrobinie szczęścia 
zrobić zdjęcia. 

Przygotowanie gry: 
1. Ostrożnie wyjąć elementy gry z tekturowych 

ramek. 

2. Zdecydować, która strona planszy będzie 
wykorzystana w rozgrywce. Bardziej zatłoczona 
ma do siebie to, że nieco trudniej odnaleźć tam 
to, co ukryte. Jeśli fragmenty planszy zdają się do 
siebie nie pasować, najprawdopodobniej oznacza 
to, że usiłujemy połączyć przeciwne strony (jeden z 
fragmentów trzeba wtedy obrócić).  

3. Planszę składamy w dowolny sposób, pamiętając 
jednak o tym, żeby każdy z graczy mógł w trakcie 
zabawy sięgnąć obiema dłońmi w dowolne jej 
miejsce.

4. Każdy zawodnik otrzymuje 
planszę-wodopój. Wszystkie 
plansze-wodopoje, które nie 
zostaną przydzielone graczom, 
odkładamy na bok – nie będą 
już potrzebne. 

5. Karty tasujemy i dzielimy na dwie talie, 
które kładziemy obok planszy – obrazkami w dół. 
Przy nich umieszczamy także figurki zwierząt oraz 
żetony fotograficzne. 

Safari można już zaczynać! 
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figurkę zwierzęcia, ale także żeton 
fotograficzny! Więcej szczegółów 
niżej.

- Wykorzystane karty są odkładane 
na bok – nie będą już używane w 
grze. Po umieszczeniu zwierzęcia w 
wodopoju rozgrywana jest kolejna 
runda. 

Zwycięzca 
Pierwszy gracz, który zgromadzi 
5 figurek zwierząt albo 2 żetony 
fotograficzne, wygrywa!

W trakcie gry bądźcie dla siebie mili! 
Szukając obrazków, nie trzymajcie rąk 
nad planszą i nie popychajcie się. 

Żetony 
fotograficzne 
Na niektórych kartach 
znajdują się symbole 
aparatu fotograficznego. 
Jeśli taki symbol znajduje się na 
obu kartach, rozgrywana jest runda 
fotograficzna. Jej zwycięzca otrzymuje 
zarówno figurkę, jak i żeton. Zdobycie 
żetonu fotograficznego oznacza, że 
gracz zdołał zrobić piękne zdjęcie 
poszukiwanego zwierzęcia – dlatego 
taki żeton jest bardziej wartościowy 
niż figurka. Zdobycie 
dwóch żetonów daje 
zwycięstwo!  
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Na obu 
kartach jest 
symbol aparatu 
fotograficznego. 
To runda 
fotograficzna! 

Przebieg gry 
- Zaczyna najmłodszy gracz, obracając 

dwie wierzchnie karty (po jednej z 
każdej talii). Wszyscy przyglądają się 
obrazkom.

- Teraz gracze starają się wypatrzeć 
oba obrazki na planszy. Gdy ktoś je 
spostrzeże, dotyka jednocześnie obu 
z nich (wskazującymi palcami lewej i 
prawej ręki).

Wskazówka! Gdy w grze uczestniczy 
2 lub 3 zawodników, można przyjąć 
zasadę, że osoba obracająca karty 
nie uczestniczy w poszukiwaniu 
obrazków, a ponadto – zawsze zostaje 
nią zawodnik, który wygrał poprzednią 
rundę. Formuła ta sprawdza się 
zwłaszcza w sytuacji, gdy ktoś odnajduje 
obrazki dużo szybciej od pozostałych. 

Oba palce trzeba położyć na 
obrazkach jednocześnie – nie jeden po 
drugim!

- Gdy któryś z zawodników odnajdzie 
i wskaże właściwą parę obrazków, 
otrzymuję figurkę zwierzęcia i 
umieszcza ją w swoim wodopoju. 
Jeśli więcej niż jedna osoba wskaże 
właściwą parę w tym samym 
momencie, nikt nie otrzymuje figurki 
zwierzęcia.

 Teraz trzeba jeszcze sprawdzić, 
czy na obu kartach znajduje się 
symbol apartu fotograficznego. Jeśli 
tak jest, gracz otrzymuje nie tylko 


