
1.	Monetę	umieścić	w	woreczku,	 
na którym nie ma żadnego numeru. 

2. Ukryć	skarb	w miejscu, które nie będzie 
zbyt trudno dostępne dla dzieci.  

 Utworzyć	pierwszą	wskazówkę	i 
umieścić ją w woreczku oznaczonym 
numerem #6. Na tablicy umieszczonej 
w woreczku należy zaznaczyć miejsce lub 
przedmiot, który doprowadzi poszukiwaczy do 
odnalezienia skarbu. Kolorowe karty mają pomóc w 
odnalezieniu woreczka ze wskazówką  
(np. niebieska karta może zasygnalizować, 
że woreczek znajduje się nieopodal czegoś 
niebieskiego). 

rodzina
lat graczy min.

5+ 2+ 20+

Zawartość: 
24 zmywalne tablice ze 

wskazówkami, 100 kolorowych 
kart,  ścieralny flamaster, 

6 woreczków na wskazówki, 
1 woreczek na skarb, 1 metalowa 
moneta do użycia jako skarb. 

 Instrukcja

POSZUKIWANIE	SKARBU	CZAS	ZACZĄĆ!
Do zabawy potrzebna jest osoba dorosła lub starsze rodzeństwo, która wcielając się w postać kapitana, 

schowa skarb i wykorzystując rozmaite charakterystyczne punkty w otoczeniu, utworzy szlak wskazówek 
do niego wiodących. Gracze jako grupa piratów działają razem w poszukiwaniu skarbu! 

PRZED	WYPRAWĄ…	
• Należy zdecydować, czy skarb umieścić na 

zewnątrz czy w domu. Można też zacząć 
poszukiwania w domu, a zakończyć na 
zewnątrz lub odwrotnie. 

• Wybrać odpowiednie tablice ze wskazówkami, 
zabrać potrzebne woreczki oraz flamaster. 

Przykład: Jeśli skarb ukryliśmy pod 
krzakiem, to właśnie krzak zakreślimy 
na tablicy wskazówek. Jeśli obok krzaka 
stoi trampolina, to również możemy ją 
zaznaczyć. Piraci będą szukali krzaka, obok 
którego stoi trampolina.



3.	Następnie	tworzymy	kolejną	wskazówkę,	choć 
podczas poszukiwań będzie ona poprzedzała 
tę, którą utworzyliśmy w pierwszej kolejności. Na 
nowej tablicy wskazówek zaznaczamy przedmioty 
lub miejsca, które pomogą odnaleźć woreczek 
#6. Umieszczamy tam również kolorowe karty 
naprowadzające na jego odnalezienie. W analogiczny 
sposób postępujemy w odniesieniu do woreczka #5, 
później woreczka #4, aż do woreczka z numerem #1. 

4. Teraz	piraci	mogą	już	wyruszyć	na	poszukiwanie	skarbu!	 
Na początek otrzymują woreczek #1 i rozpoczynają 
interpretację wskazówek. Gdy odnajdą skarb, muszą 
pozbierać wszystkie woreczki, aby ich nie zgubić.

5. Piraci	wygrywają,	gdy	odnajdą	skarb!	
Uwaga!	Piratów warto mieć cały czas na oku, aby w 
razie potrzeby pomóc im w interpretacji wskazówek. 
Po odnalezieniu skarbu należy wilgotną ściereczką 
przetrzeć wykorzystane tablice wskazówek, aby były 
gotowe na kolejna przygodę. 

Na tablicy wskazówek można dorysować 
wskazówki własne. Jeśli przynajmniej jeden z 
piratów umie czytać, wskazówki można również 
zapisać. Można również dodać inne kolorowe karty, 
jeśli zajdzie taka potrzeba. 

Uwaga! 
Dla szybszej 

rozgrywki można 
zmniejszyć liczbę 

użytych do zabawy 
woreczków na 

wskazówki. 

Dla urozmaicenia zabawy w woreczku 
można również ukryć coś innego jako 
skarb. Piraci będę mieli niespodziankę! 



Doniczka Drzewo Krzak Ścieżka Rów Kamień Świerk Płot

Brama Piaskownica Zjeżdżalnia Trampolina Huśtawka Grill Meble 
ogrodowe

Ławka 

Sznur do 
suszenia 
bielizny

Pojemnik na 
śmieci

Stojak na 
rowery

Skrzynka na 
listy

Maszt 
flagowy

Domek dla 
dzieci 

Rower Kwietnik

Wąż 
ogrodowy

Huśtawka 
ogrodowa 

Huśtawka na 
desce

Bramka Dom Garaż Taras Buda dla psa



Fotel Stół w 
jadalni

Biurko Fotel bujany Półka na 
książki 

Sofa Łóżko Komoda

Stolik do 
kawy

Krzesło Telewizor Lodówka Komputer Akwarium Stojak na 
klucze 

Dywanik

Obraz Buty Kurtki Lampa Pralka Zmywarka 
do naczyń

Kuchenka Roślina 
doniczkowa

Pudełko Okno Drzwi Umywalka Prysznic Kuchnia Salon Sypialnia

Więcej gier znajdziesz na 56573 A


