
zasady
Zawartość: 24 tekturowe papugi, tekturowe drzewo bananowe (podstawa, 
pień składany z 3 części, 4 okręgi z gałęziami), plastikowy korzeń, plansza, 
pionek-ptak.

Cel gry 
Wygra zawodnik, który jako pierwszy umieści 
wszystkie swoje papugi na rozkołysanym drzewie 
bananowym! 

Przygotowanie gry 
Przed pierwszą grą zmontować podstawę drzewa, 
jak pokazano 1 – 7  na zdjęciach i docisnąć 
plastikowy 3  korzeń. Korzeń zamontowany jest na 
stałe, nie należy go później demontować.

Przed każdą grą zmontować drzewo, jak 
pokazano na zdjęciach 8 – 10 .

• Przed nasunięciem okręgów z gałęziami 
na pień upewnić się, że strona z żółtą 
strzałką jest skierowana do dołu, a także, 
że okręg jest odwrócony tak, że strzałka 
na nim jest w jednej linii ze strzałką na 
pniu. 

• Okręgi z gałęziami nasuwamy na pień 
w odpowiedniej kolejności: mikro, duży, 
średni, mały. Wszystkie muszą ściśle 
przylegać do pnia i znajdować się w 
odpowiedniej odległości od siebie.

• Drzewo umieszczamy w centralnym 
miejscu przestrzeni, na której 
rozgrywana jest gra (np. na środku stołu).

• Każdy gracz otrzymuje taką samą liczbę 
papug (np. po 6).

• Planszę kładziemy obok drzewa, a przy 
niej pionek.  Teraz można już rozpocząć 
grę.
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Przebieg gry 
- Zaczyna gracz, który jako ostatni 

widział papugę na żywo. Umieszcza 
jedną ze swoich papug na dowolnej  
gałęzi drzewa. Uwaga! Papugi muszą 
siedzieć na gałęziach, a nie leżeć na 
nich bokiem. Ciemnozielone obszary 
pomiędzy gałęziami z bananami 
(żółtymi, brązowymi i zielonymi) – są 
zabronione (nie wolno tam kłaść papug). 

• Teraz gracz kładzie pionek-ptaka na małej 
planszy, aby zaznaczyć, na jakiego koloru 
obszarze (zielone, żółte lub brązowe banany) 
oraz na którym poziomie (najwyższym, 
środkowym, czy najniższym) – umieścił swoją 
papugę. 

• Następny gracz nie może umieścić swojej 
papugi na tym samym poziomie ani na tym 
samym kolorze, co poprzednik. 

•  Kiedy nowa papuga zostaje umieszczona 
na drzewie, gracz, który tam ją umieścił, 
przesuwa pionek na pole planszy, które określa 
to miejsce, następny gracz rozpoczyna kolejkę.

- Jeśli papuga spadnie z drzewa, gracz 
rozgrywający kolejkę bierze tę papugę do 
swojego stada, kolejkę rozpoczyna następny 
gracz. 

• Jeśli spadnie tylko ta papuga, którą gracz 
właśnie umieścił na drzewie, pionek powraca 
na wcześniejsze miejsce, jakie zajmował na 
planszy, kolejkę rozpoczyna następny gracz.

• Jeśli spadną jakieś inne papugi (jedna lub 
kilka, wraz z ostatnią lub bez niej), pionek 
opuszcza planszę i następny zawodnik kładzie 
swoją papugę w dowolnym miejscu na 
drzewie.  

• Kolejka przechodzi na graczy zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara. 

Zwycięzca
Wygra ten, kto jako pierwszy zdoła umieść na 
drzewie wszystkie swoje papugi.

Obrazek pokazuje sugerowany 
sposób przechowywania elementów 
gry w pudełku. 

Więcej gier znajdziesz na:     56581 A


