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Gra  

Jednorożce w chmurkach 
GRA DLA  2-4  OSÓB W WIEKU 3 -99 LAT 

Autor: Kristin Muckel  

Ilustracje: Stephanie Roehe 

Czas trwania rozgrywki: około 10 minut  

 

CEL GRY: 

Cztery jednorożce Iskierka, Gwiezdny Pył, Cudowny Kwiatek i Magiczne Serce zamieszkują odległą Krainę Chmur. Przyjaciele 

figlarnie galopują pomiędzy miękkimi, kłębiącymi się chmurkami, zjeżdżają na kolorowych tęczach oraz grają w kryształki. 

Gdy nadciąga burza jednorożce szybko uciekają przed ciemnymi chmurami. Lecąc prosto w kierunku słońca zbierają 

kryształki chroniąc je przed piorunami.  

Celem gry jest bezpieczne dotarcie do słonecznej chmurki i zebranie jak największej ilości kryształków.  

 

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA: 

1 plansza 

1 turkusowy jednorożec – Iskierka 

1 żółty jednorożec – Gwiezdny Pył 

1 fioletowy jednorożec – Cudowny Kwiatek 

1 różowy jednorożec – Magiczne Serce 

60 kryształków 

1 różowa kostka z symbolami kryształków 

1 niebieska kostka z symbolami chmur 

zestaw instrukcji 

 

PRZYGOTOWANIE DO GRY 

Połóż planszę do gry pośrodku stołu. Każdy z graczy wybiera figurkę jednorożca i ustawia ją na dużej niebieskiej chmurce 

(pole startowe). Pozostałe figurki należy odłożyć do pudełka. Cztery kryształki  ułóż na słonecznej chmurce (pole końcowe), 

a pozostałe odłóż na bok. Przygotuj obie kostki do gry.  
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ZASADY GRY 

Kolejność grania zgodna jest z kierunkiem obrotu wskazówek zegara.  Osoba, która jako ostatnia widziała tęczę rozpoczyna 

zabawę i rzuca niebieską kostką.  

Co pojawiło się na kostce? 

 Ciasteczko 

Twój jednorożec zrobił sobie przerwę na zjedzenie słodkiego muffinka.  

 

 Jedna, dwie lub trzy chmurki 

Przemieść figurkę jednorożca o ilość pól wskazanych przez kostkę.  

(Na ty samym polu (chmurce) może znajdować się więcej niż jeden jednorożec) 

 

Gdzie zatrzymał się jednorożec? 

 Na białej chmurce połączonej z tęczą.  

 Twój jednorożec może użyć skrótu i ześliznąć się na chmurkę po drugiej stronie tęczy.  

Wskazówka: jednorożce mogą użyć tęczy tylko do przemieszczania się w kierunku do przodu; nigdy do tyłu.  

 

 Na różowej chmurce z rysunkiem kostki. 

Rzuć różową kostką, a następnie weź z puli taką ilość kryształków, ile pokazała kostka. Kryształki należy położyć 

naprzeciwko siebie.  

 

 Na fioletowej kostce z rysunkiem prezentu.  

Weź z puli jeden kryształek i daj w prezencie dowolnie przez siebie wybranemu zawodnikowi.  

 

Uwaga! 

Jeżeli kryształki w puli wyczerpią się, zawodnicy nie mogą otrzymywać nowych ani obdarowywać pozostałych graczy. Na 

tym etapie gry dostępne są jedynie kryształki umieszczone na słonecznej chmurce, tym samym zawodnicy powinni jak 

najszybciej dotrzeć do mety. 

 

Do gry przystępuje kolejna osoba, która rzuca niebieską kostką.  

 

ZAKOŃCZENIE GRY 

Gra kończy się w momencie, gdy któryś z zawodników dotrze do słonecznej chmurki. W nagrodę otrzymuje on znajdujące 

się tam cztery kryształki. 

Gracze zliczają swoje kryształki. W przypadku problemów z sumowaniem należy odwrócić planszę, ustawić jednorożce na 

polach i umieścić swoje kryształki w jednym rzędzie na małych chmurkach.  Osoba, z najdłuższym rzędem, czyli największa 

ilością kryształków, wygrywa zabawę. Możliwy jest remis. 

 

 

 

 

 

Wskazówka: 

Gra staje się łatwiejsza, jeżeli z zabawy zostanie wyeliminowana kostka różowa. W tym przypadku, jeśli jednorożec wyląduje 

na różowym polu z rysunkiem kostki, gracz  od razu otrzymuje jeden kryształek. 


