Wiek: 3+ Liczba graczy: 2–5
Czas gry: 10 min.

Gra uczy rozpoznawania
i nazywania kolorów.
Do zabawy z kolorami
Już zwierzaki zapraszają,
Co na każdej parze nóżek
Inny kolor butów mają!
Fantazyjne zwierzęta uwielbiają kolory! Chciałyby wystroić
się we wszystkie barwy tęczy. Na razie na każdej parze
nóg noszą buty w innym kolorze. Potrafią też mówić po
angielsku i nazywają kolory w tym języku. Pomóż zwierzakom
przystroić się we właściwe barwy!

Zawartość
5 dwustronnych
planszetek zwierząt
40 żetonów w 9 kolorach
woreczek
instrukcja

Przygotowanie gry
Odłóżcie nieprzezroczyste żetony do pudełka, gdyż
nie będą wykorzystywane w podstawowej wersji gry.
Pozostałe żetony włóżcie do woreczka. Woreczek
z żetonami połóżcie w takim miejscu, aby każdy miał
do niego łatwy dostęp.
Każdy gracz wybiera jedną planszetkę z wybranym
zwierzęciem i kładzie ją przed sobą. W grze Dopasuj słowa
planszetki należy położyć stroną z nazwami kolorów do góry.
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Cel gry
Celem gry jest zapełnienie wszystkich siedmiu pól na swojej
planszetce kolorowymi przezroczystymi żetonami. Każdy
żeton położony na planszetce musi być innego koloru. Kolor
odpowiadający kolorowi butów zwierząt na planszetce nie
może być jednym z siedmiu użytych żetonów.

Gra I - Dopasuj słowa
Rozgrywka
Rozpoczyna gracz, który ostatnio głaskał zwierzaka.
Pozostali gracze rozgrywają swoje tury w kolejności
zgodnej z ruchem wskazówek zegara.
W swojej turze wyciągnij żeton z woreczka i sprawdź,
jaki ma kolor. Są dwie możliwości:
Jeżeli jeszcze nie masz żetonu w takim
kolorze na swojej planszetce, połóż żeton na
białym kółeczku z odpowiednią nazwą.
Jeżeli masz już żeton w takim kolorze na
swojej planszetce lub żeton jest w kolorze
butów, przekaż żeton wybranemu graczowi,
który takiego nie posiada. Następnie
wyciągnij kolejny żeton z woreczka i połóż go
na swojej planszy albo przekaż dalej.
Uwaga: jeśli wylosujesz żeton, którego
nikt nie może położyć na swojej
planszetce, odłóż go do pudełka. Musisz
wylosować nowy żeton.
Twoja tura kończy się, gdy położysz żeton na
swojej planszetce. Czasem musisz wylosować
kilka żetonów, zanim ci się to uda.
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Zakończenie gry
Gra kończy się, gdy jeden z graczy ułoży na swojej
planszetce 7 żetonów różnego koloru. Ten gracz zostaje
zwycięzcą. Pozostali gracze mogą kontynuować grę,
aż zapełnią swoje planszetki.

Gra II - Dopasuj buty
Przygotowanie gry różni się tym, że należy planszetki
odwrócić na drugą stronę. Teraz, zamiast dopasowywać
kolory żetonów do słów, należy dopasować je do
odpowiednich butów.
Wskazówka: aby wzmocnić efekt edukacyjny, każde
dziecko powinno głośno wypowiadać nazwę koloru,
gdy układa żeton na planszetce.

Wariant gry - Łap żeton
Niniejsza modyfikacja zasad może być stosowana
zarówno w Grze I jak i Grze II.
W tym wariancie wykorzystywane są nieprzezroczyste
żetony. Należy włożyć je do woreczka w
trakcie przygotowania gry. Wprowadzają
specjalną akcję do rozgrywki. Jeśli wylosujesz
nieprzejrzysty żeton w czasie swojej tury,
odłóż go do pudełka. Możesz za to
zabrać dowolny kolorowy żeton
(którego jeszcze nie masz na
swojej planszetce) z planszetki
dowolnego gracza. Wykonanie
akcji specjalnej po wylosowaniu
nieprzezroczystego żetonu
kończy Twoją turę (nawet jeśli
żaden żeton nie pasował).
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