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ELEMENTY DO WYCIĘCIA

Hipcio Henio
Mieszka w Afrykańskiej rzece Nil  

i uwielbia siedzieć w wodzie przez cały 
dzień. 

Lubi jeść wodne rośliny i trawy. 

Jest jednym z największych zwierząt  

Kotka Klara
Jest najmniejsza wśród kuzynostwa. 

Jej kuzyni to lwy i tygrysy. 

Jest śpiochem- jeśli ma taką możliwość 
śpi prawie cały dzień. 

Bardzo lubi się bawić się w chowanego. 

Miś Michaś
Mieszka w lesie. 

Lubi jeść leśne owoce.

Bardzo szybko wspina się na wysokie 
drzewa. 

Piesek Piotruś
Jest najbliższym kuzynem wilka. 

Uwielbia obgryzać kości, dzięki którym 
czyści swoje zęby. 

W jego rodzinie są pieski, które lubią 
szybko biegać, leżeć na kanapie,  

Zebra Zosia
Ma czarną sierść z białymi paskami.  

Mieszka w Afryce na Sawannie.

Najbardziej lubi jeść rośliny: trawę i zioła. 

Królisia Karolcia
Ma długie uszy, o które bardzo dba. 

Umie bardzo daleko skakać 
i szybko biegać.

Bardzo lubi jeść korzenie roślin
 i gałązki drzew. 



Wyścigi Le Petit to gra planszowa dla dzieci. W grze gracze spróbują dotrzeć 
do mety na pierwszym miejscu.

lość graczy: 2-6
Wiek: 4+
Czas trwania: ok. 30-40 minut.

Zasady gry
        Do gry potrzebne są: kostka, plansza i pionki, karty z opisami postaci. 

      Przed rozpoczęciem gry, zawodnicy losują karty z opisami zwierzątek. 
Gracz, który potrafi już czytać, może pomóc młodszym odczytać informacje. 
Każdy z graczy, ma za zadanie przedstawić pozostałym graczom informacje  
o zwierzątku. Zabawa może przerodzić się w pantomimę, lub naśladowanie 
czynności i dźwięków. 

      Każdy z graczy rzuca kostką i ten, kto wyrzuci największa liczbę oczek 
rozpoczyna grę, przesuwając swój pionek o liczbę pól równą liczbie 
wyrzuconych oczek.

        Ważne, żeby wszystkie 6 zwierzątek zostało przedstawione. Dzieci mają 
za zadanie zapamiętać jak najwięcej szczegółów o każdym zwierzątku.  

         Jeśli gracz wyrzuci oczka:

• numer 6 i numer 3 -przesuwa się na pole 26;
• numer 4 i numer 5 -przesuwa się na pole 47.

        Gracz, który stanie na polu:

• oznaczonym logo „le petit” -przesuwa pionek o liczbę wyrzuconych oczek;

• numer 6 - idzie na pole 12 i jeszcze raz rzucasz kostką;
• numer 12 - wraca na pole 6 i jeszcze raz rzucasz kostką;
• numer 19 - 2 razy opuszcza kolejkę;
• numer 31 - 1 raz opuszcza kolejkę;
• numer 42 - 2 razy opuszcza kolejkę;
• numer 52 - 3 razy opuszcza kolejkę;
• numer 58 -wraca na start.

• numer 3, 10, 30, 43, 55, 62 - pytania o zwierzątka. Zatrzymując się na polu  
z konkretnym zwierzątkiem, gracz, który zatrzymał się na polu, ma za zadanie 
podać 1 informację, którą zapamiętał z karty o zwierzątku. Jeśli gracz nie 
umie poradzić sobie sam, pozostali gracze mogą mu pomóc z zadaniem,  
a później dodać inne szczegóły, które zapamiętali. 

     Aby dojść do ostatniego pola META, trzeba wyrzucić dokładną liczbę  
oczek. Jeśli liczba jest za duża, trzeba cofnąć się o tyle pól, o ile liczba oczek była  
za duża.
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