
Potasujcie wszystkie kafelki wskazówek i wylosujcie jeden bez podglądania. Połóżcie go 
pomiędzy Wami obrazkiem do dołu (stroną nocy ku górze). Pozostałe kafelki ułóżcie w stos obok. 
Wylosowany kafelek wskazuje, kto i gdzie się ukrył. Nazwiemy go kafelkiem rozwiązania. 

Umieśćcie kafelek poszukiwań na kafelku rozwiązania. Dzięki temu nie podejrzycie 
przypadkiem rozwiązania zagadki.

Ze stosu odkryjcie 7 kafelków wskazówek i ułóżcie je obok siebie w rzędzie. Jeśli jakiś element 
powtórzy się na 4 lub więcej kafelkach (np. 4 żabki lub 5 skrzyń), zostawcie 3 z nich, a resztę 
odłóżcie na bok. Na miejsce każdego usuniętego kafelka odkryjcie kolejny. 

Kafelek nocy

Dziecięcy pokójPluszaki Kryjówki

Rząd 7 kafelków wskazówek

Obok rzędu kafelków połóżcie  
5 żetonów pluszaków. Umieśćcie 5 żetonów  

kryjówek obok pudełka.
Przygotujcie pudełko z ilustracją 
pokoju dziecięcego, tak by wszyscy 
mieli do niego łatwy dostęp.
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Na końcu rzędu 
połóżcie kafelek nocy.

Kafelek 
rozwiązania

Kafelek 
poszukiwań

Przygotowanie gry

Czy pluszakiem, który 
się ukrył, jest miś?

Tura pierwszego gracza

Tura drugiego gracza

Tura trzeciego gracza

Koniec gry

Gracz odwraca kafelek wskazówki  
i dokłada go do gwiazdki na kafelku 
poszukiwań. Połówki gwiazdki nie pasują do 
siebie. To oznacza, że nie szukamy misia.

Gracz odwraca kafelek wskazówki  
i dokłada go do gwiazdki na kafelku 
poszukiwań. Połówki gwiazdki pasują do 
siebie. To oznacza, że odnaleźliśmy lwa.

Gracz odwraca kafelek 
wskazówki i dokłada go 
do księżyca na kafelku 
poszukiwań. Połówki 
księżyca pasują do 
siebie. To oznacza, że 
kryjówką są klocki.

To nie jest miś, gracz odwraca 
jego żeton na drugą stronę.

Poszukiwanym pluszakiem jest lew. Gracz 
odwraca inne żetony pluszaków na drugą 
stronę.

1. Gracz wybiera kafelek 
wskazówki z misiem  
w skrzyni.

1. Gracz wybiera kafelek 
wskazówki z żabką 
ukrytą za klockami.

1. Gracz wybiera kafelek 
wskazówki z lwem 
ukrytym w łóżeczku.

2. Gracz wybiera pytanie:

2. Gracz wybiera pytanie:

2. Gracz wybiera pytanie:

3. Gracz sprawdza:

3. Gracz sprawdza:

3. Gracz sprawdza:

4. Odpowiedź:

4. Odpowiedź:

4. Odpowiedź:

Czy pluszak ukrył się 
za klockami?

Czy pluszakiem, który się 
ukrył, jest lew?

Świetna  
robota! 

Rozwiązaliście 
zagadkę  

i wygraliście!

5. Gracze decydują się podać 
rozwiązanie zagadki:

Poszukiwanym pluszakiem 
jest lew, który ukrył się za 
klockami.

Gracz odwraca kafelek 
rozwiązania…

Tura gracza się kończy. Odkłada 
kafelek wskazówki do pudełka. 
Swoją turę rozpoczyna kolejny gracz.

Tura gracza się kończy. Odkłada 
kafelek wskazówki do pudełka. 
Swoją turę rozpoczyna kolejny gracz.

Na stole znajduje się tylko jeden odkryty 
żeton pluszaka i jeden odkryty żeton 
kryjówki. To oznacza, że nasza drużyna 
znalazła rozwiązanie zagadki i jest 
gotowa na jego ujawnienie.

Przykładowa rozgrywka

Kryjówką są klocki. Gracz odwraca 
pozostałe żetony kryjówek na drugą 
stronę.


