
Celem gry jest wyciągnięcie jak największej liczby 
patyczków, zanim dysk opadnie. Gracz, który 

doprowadzi do jego upadku – przegrywa.

Gra:
- ćwiczy koncentrację, planowanie i zręczność
- uczy rozpoznawania kolorów

Przygotowanie do gry:
Najlepiej poprosić o to osobę dorosłą. Wszystkie patyczki 

trzeba przytrzymać u dołu jedną ręką i umieść je w otworze 
dysku, drugą ręką należy zsunąć dysk do połowy wysokości 
patyczków, a następnie puścić patyczki, jak na rysunku: 

Gra zręcznościowa

PL Zasady gry:
Grę rozpoczyna najmłodszy gracz. Rzuca kostką

i wyciąga z kręgu (z dysku) patyczek w kolorze, 
odpowiadającym temu, który wypadł na kostce. 
Następnie to samo robi kolejny gracz. Jeśli w dysku nie ma 
już patyczków w kolorze, który gracz wyrzucił na kostce, 
rzuca on kostką jeszcze raz. 

Gra kończy się, kiedy dysk dotknie powierzchni stołu,
a gracz, który do tego dopuścił – przegrywa.

Gracz, który zbierze najwięcej patyczków - wygrywa!

Dobrej zabawy!

J02695INSTRUKCJA
PO POLSKU ZWARIOWANE

PATYCZKI
3+ lat
2-6 graczy
36 patyczków + 1 dysk + 1 kostka
15 minut
 



Celem gry jest wyciągnięcie jak największej liczby 
patyczków, zanim dysk opadnie. Gracz, który 

doprowadzi do jego upadku – przegrywa.

Gra:
- ćwiczy koncentrację, planowanie i zręczność
- uczy rozpoznawania kolorów

Przygotowanie do gry:
Najlepiej poprosić o to osobę dorosłą. Wszystkie patyczki 

trzeba przytrzymać u dołu jedną ręką i umieść je w otworze 
dysku, drugą ręką należy zsunąć dysk do połowy wysokości 
patyczków, a następnie puścić patyczki, jak na rysunku: 

Zasady gry:
Grę rozpoczyna najmłodszy gracz. Rzuca kostką

i wyciąga z kręgu (z dysku) patyczek w kolorze, 
odpowiadającym temu, który wypadł na kostce. 
Następnie to samo robi kolejny gracz. Jeśli w dysku nie ma 
już patyczków w kolorze, który gracz wyrzucił na kostce, 
rzuca on kostką jeszcze raz. 

Gra kończy się, kiedy dysk dotknie powierzchni stołu,
a gracz, który do tego dopuścił – przegrywa.

Gracz, który zbierze najwięcej patyczków - wygrywa!

Dobrej zabawy!

Poznaj inne gry JANOD:  janod.pl/gry


