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4-8 lat
2-4 graczy
33 kart
10-15 minut
 

Zadanie polega na skompletowaniu 2 pasujących 
połówek kart, tak aby powstało 16 rybek. Gracze 
muszą strzec się Piranii! Gracz, który zostaje na 

koniec gry z kartą Piranii przegrywa.

Gra ćwiczy i uczy:
- Spostrzegawczość - Uwagę

Przygotowanie do gry:
Jeden z graczy tasuje i rozdaje wszystkie karty.

Zasady gry:
 Każda karta jest połową ryby (głowa lub ogon). Aby 

skompletować parę, gracz musi znaleźć głowę i ogon, 
które pasują.

Każdy z graczy łączy swoje karty w pary (kompletuje 
ryby) i kładzie pary przed sobą.

Jak tylko gracze skompletują pary ze swoich 
początkowych kart, gra zaczyna się. Gra toczy się zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara. Rozdający karty rozpoczyna 

GORĄCA PIRANIA
Gra karciana

grę. Prezentuje swoje karty ułożone w wachlarz 
następnemu graczowi, tak aby ten wylosował 1 kartę. 
Gracz trzyma karty w ten sposób, aby losujący nie widział 
rybek. Jeśli przeciwnik (losujący) może dopasować 
wyciągniętą kartę do połowy rybki ze swoich kart, tworzy 
z nich parę i układa przed sobą. Jeśli nie, zatrzymuje kartę 
i prezentuje swoje karty, ułożone w wachlarz  kolejnemu 
graczowi. Kiedy gracz wylosuje kartę z Piranią, stara się 
przekazać ją kolejnemu graczowi. 

Gra kończy się, kiedy wszystkie pary są odłożone. 
Gracz, który zostaje na koniec gry z kartą Piranii 
przegrywa.

Dobrej zabawy!
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