
FI PL
dzieci

lat graczy min.

3+ 2–4 15+

Cel gry 
Gracze usiłują z pomocą bobra odnaleźć 
drzewa niezbędne do wybudowania 
tamy.

Przygotowanie gry 
Przed pierwszą grą:
1) Złożyć drzewa, jak pokazano na 

rysunku, mocno dociskając pnie do 
podstawy. (obrazek 1)
- Upewnić się, że każde drzewo 

ma właściwą podstawę ( jabłoń 
– niebieską, klon – szarą, brzoza – 
białą). Drzewa montujemy tak, aby 
symbol zwierzęcia znajdujący się 
na podstawie skierowany był do 
dołu, gdy drzewo postawimy.  

2) Nakleić naklejkę z postacią bobra. 

ZASADY
Zawartość: plansza w  4 częściach, 12 drzew 
(każde składane z 3 kartonowych części), kostka, 
bóbr Barry (wykonany z drewna) + 2 naklejki.

1.

2.

Uwaga!  
Nie trzeba 

demontować drzew 
po każdej grze. 

Można je w całości 
przechowywać 

wewnątrz pudełka.
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Przed każdą grą:
1) Złożyć planszę. 
2) Wybrać stronę planszy z tamą i sprawdzić, jakie zwierzę ją symbolizuje. Drzewa, 

które mają na spodzie symbol tego zwierzęcia, to te, które niezbędne są do jej 
zbudowania.

3) Wszystkie drzewa położyć na planszy i przemieszać tak, aby utworzyły bujny 
las!

4) Bobra umieścić na dowolnej 
ze skał wyznaczających 
szlak i wręczyć 
kostkę 
najmłodszemu 
zawodnikowi.

Nadszedł czas na 
budowę tamy! 

zwierzę, które 
symbolizuje 
także jego 
tamę, dodaje 
do niej drzewo.   
Jeśli symbole 
do siebie nie 
pasują, odkłada 
drzewo na swoje 
miejsce i kolejkę 
rozpoczyna 
następny gracz. 

Jeśli Barry 
zatrzyma się na 
skale, gracz ma 
pecha, gdyż kończy 
to jego kolejkę. 

Zwycięzca
Wygrywa zawodnik, który jako pierwszy 
zgromadzi trzy drzewa niezbędne do 
zbudowania tamy. 

Przebieg gry
W swojej kolejce gracz rzuca kostką 
i przesuwa bobra o tyle pól, ile oczek 
wypadło – w kierunku wskazanym 
strzałką. Polem jest każdy liść, jabłko i 
kamień na torze. Kolejka przechodzi na 
graczy w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara.
Jeśli Barry 
zatrzyma się 
na liściu lub 
jabłku, gracz 
może sprawdzić 
odpowiadające im 
drzewo albo rzucić 
jeszcze raz kostką, 
aby pójść dalej.
- Jeśli zdecyduje się sprawdzić, bierze 

któreś z drzew pasujących do pola i 
ogląda symbol zwierzęcia, które pod 
nim się skrywa, pokazując go także 
pozostałym graczom. Jeśli jest to 


