
Brak pomysłów na domową nudę? 

Propozycja na dziś to gra planszowa zrobiona własnoręcznie. 

przygotuj:  

-dużą kartkę z bloku (najlepiej technicznego)-możesz połączyć kilka kartek bądź wykorzystać karton, 

-kredki , 

-flamastry 

- nożyczki,  

-taśma klejąca,  

- kolorowe kartki (jeśli nie masz kolorowych możesz użyć białych i  oznaczyć je odpowiednimi 

kolorami). 

- pionki i kostka (wykorzystaj pionki i kostkę ze swoich starych gier planszowych) 

Do narysowania planszy użyj swojej wyobraźni.  

Oto propozycja graficzna planszy: 

 

Dla ułatwienia zadania przesyłam również propozycję zasad gry oraz kilka przykładowych pytań. 

Pamiętaj, że w swojej grze możesz dowolnie ustalać zasady, projektować jej wygląd oraz wymyślać 

pytania lub zadania. Zamiast papierowych : denarów możesz użyć zapałek, guzików liczmanów lub 

innych drobnych przedmiotów. 

 

Zasady gry planszowej „Wyspa skarbów” 

Gra planszowa „Wyspa skarbów”, to gra przeznaczona  

dla 2-6 graczy. Składa się z planszy  

z kolorowymi polami, pionków, kartoników z pytaniami, kostki oraz denarów (monet). 

Grę zaczyna osoba, która wyrzuci największą  

ilość oczek na kostce.  

Na planszy znajdują się kolorowe pola.  

W zależności od koloru, pola informują gracza  

o tym, czy losuje pytanie czy jest „bezpieczny” 

( nie odpowiada na pytanie). Kolory pól informują gracza  

z jakiego zestawu losuje pytanie. Są trzy poziomy trudności: niebieski-łatwe, czerwone-średnie, 



czarne- trudne.  

Za poprawną odpowiedź na pytanie gracze otrzymują monety. Za odpowiedź na pytanie z 

niebieskiego  

kartonika -1 denar, czerwonego-2 denary,  

czarnego-3 denary. 

Za zgromadzone denary, gracz może zapłacić 5 denarów i nie odpowiadać na pytanie. Wygrywa 

gracz, który pierwszy dotrze na metę. 

 

 

Przykładowe pytania: 

 

1. Wykonaj działanie- 12+9=? 

- jeśli podasz błędny wynik czekasz 2 kolejki 

2. Stań na jednej nodze-wytrzymaj 5 sekund. 

- jeśli Ci się nie uda losujesz kartę z czarnego zestawu. 

3. Ile luty ma dni? 

4. Weź drugą szansę 

5. Wymień 3 latające owady 

6. Powtórz : Szedł Sasza suchą szosą  

( masz 3 próby ) jeśli Ci się nie uda cofasz się o 3 pola 

7. Asia miała 18 lizaków, tata dał jej jeszcze 4,  

ale Asia podzieliła się z bratem. Dała mu połowę. 

po ile lizaków miały dzieci? 

8. Drzewo o białej korze 

 

9. Ile głów ma smok Wawelski? 

itp.  

 

Życzę udanej zabawy ☺ 

 

 


