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W grze wykorzystano następującą grafikę na licencji Public Domain CC0: 
Autor: Moondance, źródło: pixabay.com/pl/illustrations/starsi-mieszkańcy-dziadkowie-park-6730646/ch-krzew-154168

zasady 
gry

Przed rozpoczęciem gry należy przygotować zwykłą kostkę oraz po pionku dla każdego gracza. Trzeba 
też wyciąć karty z pozdrowieniami i odłożyć je napisami w dół obok planszy. Czarne napisy są polskie a 
niebieskie angielskie. Z reguły do gry wybiera się tylko karty w jednym języku.

Na początku należy ustawić pionki na polu Start. Grę rozpoczyna najstarszy gracz. Jeśli trudno go 
wyznaczyć, to osoba, która wyrzuci najwięcej oczek na kostce.

W swojej kolejce gracz rzuca kostką i przesuwa pionek o tyle pól, ile wylosował oczek. Jeżeli ruch 
zakończy się na polu z grubszą ramką, to gracz spotkał seniora lub seniorkę i musi ją pozdrowić.

Gdy grają dzieci potrafiące czytać, to do pozdrowienia biorą jedną kartę ze stosu obok planszy i czytają 
co jest na niej napisane. Jeśli grają dzieci niepotrafiące czytać, to same wymyślają pozdrowienie.

Jeśli gracz zakończył ruch na polu z seniorem lub seniorką i nie zapomniał ich pozdrowić, to w następnej 
kolejce podwaja wynik swojego rzutu (dodaje tyle samo do swojego wyniku, ile wylosował).

Wygrywa osoba, która pierwsza dotrze do mety i po drodze nie zapomniała pozdrowić żadnego z 
seniorów (jeśli takich spotkała).

Gra może być pomocą dydaktyczną na Dzień Seniora (14 listopada)                                                                        
 lub Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień (21 listopada).

Grę udostępniono na licencji Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Karty pozdrowień do wycięcia.

miło mi witam

hello

The Greeting Cards to be cut.

dzień 
dobry

miło mi 
spotkać

miło mi 
widzieć

dobrze 
widzieć

jak się 
pani ma

jak się 
pan ma

good 
morning

good 
evening

nice to 
meet you

how are 
you

how do 
you do

good to 
see you

nice to 
see you
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The game uses graphic licensed under Public Domain CC0:
Author: Moondance, source: pixabay.com/pl/illustrations/starsi-mieszkańcy-dziadkowie-park-6730646/ch-krzew-154168

Before starting the game, you need to prepare a regular dice and a pawn for each player. You 
should also cut out The Greeting Cards and put them down next to the board. Black text is Polish 
and blue is English. Usually, only cards in one language are selected for the game.

At the beginning, the pawns should be placed on the „Start” field. The oldest player starts the 
game. If it is difficult to determine him, it is the person who will throw the biggest numer.

In the player’s turn, (s)he rolls the dice and moves the pawn as many fields as was drawn. If the 
move ends in a square with a thicker border, the player has met the senior and must greet him or 
her.

When children who can read play, they take one Greetting Card from the pile and read what is 
written on it. If children who cannot read are playing, they invent the greeting themselves.

If a player ends his move on the field with a senior and has not forgotten to greet them, he doubles 
the result of his throw in the next turn (adds the same amount to his result).

The winner is the person who reaches the finish line (Meta) first and on the way has not forgotten 
to greet any of the seniors (if (s)he has met them).

The game can be a teaching aid for the Senior's Day (14 November)                                                                       
or the World Day of Kindness and Greetings (21 November) celebrated in Poland.

The game is released under the license: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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