
dzieci

lat graczy min.

5–10 2–6 15+

• plansza
• 100 dwustronnych kart
• 1 paszport + 

12 wyjmowanych 
pieczątek

• 1 woreczek

• 40 żetonów podróży
• 7 kafelków biletów
• 6 pionków postaci + 

plastikowe podstawki
• kostka + naklejki

• Przed pierwszą grą ostrożnie wypchnijcie 
z ramek żetony podróży, kafelki 
biletów, pionki postaci oraz paszport 
z pieczątkami i umieśćcie naklejki na 
ściankach kostki.

• Niech wszyscy gracze wybiorą po  
jednym pionku postać i umieszczą  
go na plastikowej podkładce. 

• Rozłóżcie planszę.

• Ustawcie swoje postaci na dowolnym 
polu planszy. Na każdym kontynencie 
jest jedno pole, ale w tym samym miejscu 
może stać więcej niż jeden pionek! 

Ilustracja na planszy przedstawia mapę świata, która podzielona 
jest na 6 części. Te części to kontynenty! Każdy kontynent na 
planszy ma inny kolor.

Świat jest tak ogromny i pełen różnych cudów, że ciężko 
zmieścić je wszystkie na jednej planszy gry. Gra prezentuje 
tylko drobną część barwnej, pięknej różnorodności ludzi, kultur 
oraz przyrody wokół nas, ale jest świetnym sposobem na ich 
poznanie!

Osoba dorosła może pomóc w czytaniu 
pytań! Jeśli chcecie grać bez pytań, 
najpierw przeczytajcie zasady, a potem 
zajrzyjcie na ostatnią stronę. 

PRZYGOTOWANIE GRY

ZASADY

KONTYNENTY

ZAWARTOŚĆ

• Zdecydujcie, czy chcecie grać 
o wszystkie 12 pieczątek w paszporcie, 
czy o mniej. 

Im mniej pieczątek do zebrania, 
tym gra jest łatwiejsza. Podczas 
pierwszej gry spróbujcie zebrać 
6 pieczątek – wyjmijcie je i razem 
z paszportem połóżcie obok 
planszy. Pozostałe pieczątki 
zostawcie w paszporcie.

Wszystkie
DZIECI
świata

• Potasujcie karty 
i wyłóżcie 3 z nich na 
odpowiednie pola planszy, 
zdjęciem do góry. Pozostałe 
karty połóżcie obok planszy.

• Włóżcie żetony podróży do woreczka. 

• Połóżcie bilety na planszy 
nieskasowaną stroną do góry (na 
skasowanej stronie widnieje czerwona 
pieczątka). 

• Grę rozpoczyna osoba, która jako 
ostatnia podróżowała! 
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NAMIOT 

W tej turze nie możesz 
się poruszać. Zostań 
tam, gdzie jesteś. 

KOŃ 

Możesz poruszyć 
sie o jedno pole 
w dowolnym kierunku 
(albo zostać na miejscu).

Grajcie razem i wypełnijcie paszport pieczątkami. Pieczątki 
zdobywa się, odnajdując właściwe kontynenty, odpowiadając 
na pytania i wykonując różne zadania. Na koniec każdej tury 
gracze losują dwa żetony z woreczka. Jeśli na obu znajduje 
się konduktor, trzeba użyć biletu. Jeśli uda się wam zapełnić 
paszport pieczątkami, zanim skończą się bilety – wygrywacie!

W grze są aż trzy różne 
rodzaje kart! 

KOSTKA

KARTY

CEL PODRÓŻY
CZY ZNAJDZIESZ? 

Karty „Czy znajdziesz?” 
też pasują do konkretnego 
kontynentu – musisz być na tym 
kontynencie, aby wykonać zadanie. 
Gracz po twojej lewej sprawdza, czy 
jesteś we właściwym miejscu. Każda 
z tych kart każe ci znaleźć coś na 
kontynencie, na którym jesteś. Jeśli 
znajdziesz właściwe obrazki, dodaj 
pieczątkę do paszportu. 

GDZIE NA ŚWIECIE? 

Karty „Gdzie na świecie?” 
nie odpowiadają żadnemu 
konkretnemu kontynentowi, więc 
możesz je wybrać w dowolnym 
momencie swojej tury. Gracz po 
twojej lewej pokazuje zadanie 
z karty wszystkim graczom. Na 
kartach znajdują się obrazki, 

które musisz znaleźć na planszy. Szukaj tak 
długo, aż znajdziesz dokładnie te same 
obrazki! Następnie dodaj pieczątkę do 
paszportu. 

CZY WIESZ? 

Karty „Czy wiesz?” odpowiadają 
konkretnym kontynentom, więc 
musisz być na właściwym miejscu, aby 
odpowiedzieć na pytania z tych kart. 
Gracz po twojej lewej sprawdza, czy 
jesteś na właściwym kontynencie 

i czyta pytanie. Możesz sama/sam odpowiedzieć 
na pytanie lub poprosić pozostałych graczy 
o pomoc. Za poprawną odpowiedź dodaj 
pieczątkę do paszportu. 

Kostka wskazuje, ile kroków możesz zrobić. Naradź się 
z pozostałymi graczami, w którą stronę trzeba pójść! 

BALON

Możesz poruszyć się 
o maksymalnie dwa pola 
w dowolnym kierunku 
(albo zostać na miejscu). 

GWIAZDKA

Możesz poruszyć się 
o maksymalnie trzy pola 
w dowolną stronę (albo 
zostać na miejscu). 
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SPRAWDZANIE 
KONTYNENTU

Rzuć kostką i przesuń swój pionek w kierunku 
kontynentu, do którego twoim zdaniem należy jedna 
z kart na planszy. Możesz też się nie przesuwać. Jeśli 
nie uda ci się dotrzeć do wybranego kontynentu, 
przesuń się tak daleko w jego kierunku, jak tylko 
możesz. Nadal możesz wybrać jedną z kart, nawet 
jeśli wydaje ci się, że jesteś na złym kontynencie.

Gracz po twojej lewej stronie bierze wskazaną kartę 
i jeśli jesteś na właściwym kontynencie – mówi, co 

masz zrobić!

• Jeśli poprawnie odpowiesz lub wykonasz 

Przed końcem swojej tury nie zapomnij wziąć dwóch 
żetonów podróży z woreczka. Dowiesz się z nich, czy 
tracicie jeden z siedmiu biletów, 

czy nie. 

• Jeśli na obu żetonach 
znajduje się konduktor, 
musisz użyć jednego 
z biletów! Odwróć jeden 
z biletów na planszy. Jeśli był 
to ostatni bilet, gra się kończy. 

• Jeśli konduktor jest tylko na jednym żetonie lub 
w ogóle go nie ma, podróżujesz za darmo 
i nie używasz biletu! 

• Zużyte żetony odłóż do pudełka. 

Kolej na następną osobę.  
Podaj jej kostkę  
i woreczek z żetonami. 

zadanie, dodaj pieczątkę do paszportu. Odłóż 
kartę do pudełka i wyłóż wierzchnią kartę tali 
na planszę.

• Jeśli wybrana przez ciebie karta nie pasuje do kontynentu, 
na którym jesteś, karta wraca na swoje miejsce 
na planszy. To samo dzieje się, jeśli twoja 
odpowiedź była błędna. Każdy z graczy 
może później wybrać tę kartę i spróbować 
odpowiedzieć na pytanie!

TURA GRACZA

Trzy karty na planszy odpowiadają 
kontynentom, na których możecie 
zdobyć pieczątki. 

Obrazek na każdej karcie związany 
jest z jednym z sześciu kontynentów. 
Wiele kart powiązanych jest z kilkoma 
kontynentami, a niektóre odpowiadają 
każdemu z nich. Jeśli, na mapce na 
karcie, zaznaczonych jest kilka kolorów 
kontynentów, pytanie lub zadanie 
dotyczy każdego z nich.
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ZAKOŃCZENIE GRY I ZWYCIĘSTWO
Gra kończy się, gdy dodacie ostatnią pieczątkę do 
paszportu! Wszyscy zwyciężają i nie trzeba już losować 
żetonów z woreczka. 

Jeśli przed wypełnieniem paszportu ostatni bilet zostanie 
skasowany, gra się kończy. Żeby wypełnić paszport, musicie 

spróbować jeszcze raz! 

Możecie też zagrać bez zadawania pytań. Spróbujcie w ten sposób:

• Gracz po lewej bierze wylosowaną kartę i sprawdza tylko, czy 
zgadza się kontynent. Jeśli tak, możesz dodać pieczątkę do 
paszportu! Jeśli jesteś na złym kontynencie, karta wraca na 
planszę. 

• Na koniec każdej tury gracze losują dwa żetony z woreczka 
i postępują zgodnie z podstawowymi zasadami.

• Nie używajcie kart „Czy wiesz?” ani „Czy znajdziesz?”. Karty 
„Gdzie na świecie?” rozgrywane są w normalny sposób.

GRA BEZ PYTAŃ

Więcej gier znajdziesz na:58226 A

Ej, jeszcze nie 
umiemy czytać! Ale i tak 

możemy 
grać!


