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GGRRAA  PPLLAANNSSZZOOWWAA  „„CCzzaarrooddzziieejjsskkiiee  wwyyzzwwaanniiee””  
 

INSTRUKCJA  
Gra nie wymaga kostki. Zamiast niej ciągnie się karteczkę z pytaniem lub zadaniem. Jeśli gracz dobrze 
odpowie lub wykona zadanie – posuwa się o ilość pól wskazaną na karteczce. Jeśli źle – stoi w miejscu.  
Pola gry dzielą się na puste i specjalne. Pola specjalne są ponumerowane. Każdemu z nich przypisana jest 
akcja. Gdy gracz stanie na polu specjalnym, najpierw wykonuje akcję, a następnie losuje karteczkę  
i postępuje zgodnie z instrukcją. Gdy gracz stanie na polu zwykłym, obowiązuje go tylko ciągnięcie pytania. 
Za pionki mogą posłużyć dowolne małe przedmioty. 
Wygrywa gracz, który pierwszy dotrze do mety. 
 

Utarło się wśród ludzi, że czarownice to niedobre istoty. Tak 
się jednak składa, że za górami i lasami mieszkają bardzo 
dobre czarownice. Każda z nich uczęszcza do szkoły, gdzie 
uczy się wielu rzeczy. Do następnego stopnia wtajemniczenia 
może jednak przejść tylko ta uczennica, która pierwsza 
przejdzie „próbę”. Czy to będziesz Ty?... Sprawdźmy! 
 

POLA SPECJALNE 

1. Oto pierwsza próba – czarownica Olifiena częstuje Cię cukierkami. Wyjaśnij jej, dlaczego lepiej jest 
jeść owoce i warzywa. W nagrodę przesuwasz się o 1 pole. Jeśli wolisz cukierki, czekasz kolejkę. 

2. Spostrzegasz kotka, który jest czarodziejem. Jeśli zaśpiewasz mu piosenkę o myszce (może być 
wymyślona!), przeskoczysz o dwa pola do przodu. Jeśli nie chcesz śpiewać, czekasz kolejkę. 

3. Nagle zauważasz tajemniczą butelkę z zaklęciami. Ułóż rymowane zaklęcie o tym, jak przesuwasz się 
o 2 pola do przodu – i zrób to. Jeśli nie chcesz rymować, zamieniasz się w żabkę (musisz zakumkać 
i podskoczyć 2 razy). 

4. Ojej! Źle obliczyłeś wysokość i zaczepiłeś się o gałęzie drzew! Czekasz na drzewie 1 kolejkę, aż ktoś 
łaskawie Cię z niego zdejmie. 

5. Tym razem trafiasz przypadkiem na przelot pszczółek! Powiedz szybko trzy razy zdanie „Sześć 
pszczółek trzepocze skrzydełkami”. Jeśli się pomyliłeś – czekasz kolejkę! 

6. Czarownica Lucylla zachęca Cię do poznania nowego zaklęcia. Zanim jednak tak się stanie, chce 
sprawdzić, czy jesteś na to gotowy. Wymień 10 rzeczowników zaczynających się na wybraną przez 
graczy literę alfabetu. Jeśli uda Ci się, przeskakujesz 1 pole do przodu. Jeśli nie – stoisz w miejscu. 

7. Oto strach na wróble i okrągła dynia. Pozwolą Ci przejść, jeśli podasz im przepis na swoje ulubione 
danie. Lepiej się pospiesz! 

8. Zbliża się burza. Nie ruszysz dalej, dopóki nie wyczarujesz dla siebie odpowiedniego ubrania – 
narysuj parasol, płaszcz przeciwdeszczowy i kalosze. 

9. Znajdujesz tajemnicze mikstury. Próbujesz ich, mdlejesz i… znajdujesz się jedno pole przed metą! 

 

http://www.superkid.pl
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