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Drzewa i OwoceDrzewa i Owoce



Cynamonowiec

Winorosl

Krzew lub niskie drzewo. Znane i cenione za względu na przyprawę cynamon i 
zapachowy olejek – kasję. Wymienione jako towary między innymi w Księdze 

Ezechiela 27:17 i Apokalipsie 18:13. Potrzebny również do sporządzenia świętego 
olejku wg 2 Mojż. 30:23.

Pnącze o długości do 10 metrów. Pierwszym znanym winogrodnikiem był Noe. 
Ceniona jest za jadalne owoce oraz sok, z którego robiono wino. Zbiór winogron był 

tak ważny w Starym Testamencie, że na winobranie zwalniano mężczyzn z wojska (5 
Mojż. 20:5). W Nowym Testamencie Jezus porównuje siebie do krzewu winorośli a 

Boga Ojca do ogrodnika (Jan. 15:1).  

.



Orzech

Balsamowiec

Orzech włoski owocuje nawet przez 500 lat. Osiąga do 35 metrów wysokości. Pień ma 
do 2 metrów średnicy. Jest wymienione w PnP 6:11. Orzechy miały być też jednym z 

darów jakie mieli zawieźć braci Józefowi, gdy wybierali się po pomoc do Egiptu (1 
Mojż. 43:11).

Z balsamowca pozyskiwano wonną substancję, z której robiono różne balsamy 
lecznicze oraz pachnące maści. Z balsamowca otrzymuje się też mirrę, która była 

jednym z darów dla narodzonego Jezusa (Mat. 2:11). 



Oliwka

Migdalowiec

Oliwka jako szlachetne drzewo nie chce zostać królem drzew w bajce Jotama (Sdz. 
9:9). Gałązkę z drzewa oliwnego przyniosła gołębica Noemu i oznaczało to koniec 

potopu (1 Mojż. 8:11). Drzewami oliwnymi zostali nazwani dwaj świadkowie w Apok. 
11:4. 

Kwiaty migdałowca były wzorem dla świecznika, który Bóg kazał przygotować 
Mojżeszowi (2 Mojż. 25:33). Gałązka migdałowca występowała też w wizji proroka 

Jeremiasza (Jer. 1:11).

.



Figowiec

JabLon

Figowiec na pewno był w raju, bo z jego liści Adam i Ewa zrobili sobie pierwsze 
ubrania (1 Mojż. 3:7). Figi przynieśli też zwiadowcy wracający z Ziemi Obiecanej (4 

Mojż. 13:23). W bajce Jotama figowiec też nie chciał zostać królem drzew (Sdz. 9:11). 
Pod drzewem figowym siedział Filip, gdy Jezus zobaczył go (Jan. 1:48).

Do złotych jabłek porównywane są w Biblii słowa wypowiedziane we właściwym czasie 
(Przyp. 25:11). Jabłoń daje miły cień a jej owoce są słodkie (PnP. 2:3). W Słowie 

Bożym nie znajdujemy opisu czym było drzewo poznania dobra i zła, więc nie można 
mieć pewność, że Adam i Ewa zgrzeszyli jedząc jabłko. 

. .



Wytnij kwadraty z 
żetonami owoców 

i ułóż obok 
planszy.

Cut the squares 
with the fruit 

tokens and place 
them next to the 

board.



Instrukcja do gry Drzewa i OwoceDrzewa i Owoce
Przygotowanie gry

Rozgrywka

Przed rozpoczęciem gry należy wydrukować planszę, karty drzew i żetony owoców. Ponadto potrzebna będzie 
zwykła kostka i po pionku dla każdego gracza oraz urządzenie zdolne odmierzyć 10 minut. 

Na początku każdy z graczy wybiera sobie jedno drzewo i bierze jego kartę oraz ustawia swój pionek na 
jednym z pól z napisem „Start”.

Grę rozpoczyna najmłodszy gracz a po nim będą poruszać się pozostałe osoby, w kolejności zgodnej z 
ruchem wskazówek zegara.

Celem gry jest znalezienie owocu z własnego drzewa oraz owoców, które na pewno z tego drzewa nie 
pochodzą.

W swojej kolejce gracz rzuca kostką i przesuwa się zgodnie z ruchem wskazówek zegara o tyle pól, ile 
wypadło oczek. Jeśli wypadnie 6 oczek, gracz może nie uznać tego wyniku i rzucać jeszcze raz.

Po zakończeniu ruchu gracz sprawdza jakie owoce są przy jego polu. Jeśli nie ma takich żetonów na swojej 
Karcie drzewa, to bierze taki żeton (lub oba) i umieszcza w odpowiednim miejscu na własnej karcie drzewa. 
Jeżeli owoc pochodzi z drzewa gracza, to żeton umieszczany jest na zielonym polu. Jeśli owoc pochodzi z 
innego drzewa, to żeton umieszczany jest na czerwonym polu. Na jednym polu (zielonym lub czerwonym) 

może leżeć tylko jeden żeton. Obrazek drzewa służy jedynie do ozdoby.
Wygrywa gracz, który pierwszy zakryje zielone i wszystkie czerwone pola na swojej karcie przed upływem 10 

minut.
Gra kończy się, gdy minie 10 minut. Wtedy wygrywa osoba, która ma żeton na zielonym polu i najwięcej 

przykrytych czerwonych pól. Może to być kilka osób. 



Game’s rules of Drzewa i OwoceDrzewa i Owoce
Game preparation

„Drzewa i owoce” means „Trees and fruits”.

The gameplay
The youngest player starts the game and the rest of the players will follow him in clockwise order.
The goal of the game is to find fruit from your own tree and fruit that is definitely not from that tree.

End of the game and win
The first player to cover the green and all red squares on his card within 10 minutes is the winner.

Before starting the game,You have to print the board, tree cards, and fruit tokens. In addition, you will need a 
regular dice, pawn for each player and a device capable of measuring 10 minutes.

At the beginning, each player chooses one tree, takes its card and places his pawn on one of the fields 
marked "Start".

In their turn, the player rolls the dice and moves clockwise the number of spaces equal to the number on the 
dice. If the roll is 6, the player may not accept this result and re-roll.

After completing move, the player checks what fruits are next to his field. If there are no such tokens on his 
Tree Card, he takes that token (or both) and places it in the appropriate space on his Tree Card. If the fruit 

comes from the player's tree, the token is placed on the green space. If the fruit comes from a different tree, 
the token is placed on the red space. There can only be one token on each space (green or red). The picture 

of the tree is only for decoration.

The game ends when 10 minutes have elapsed. Then the player with the token in the green space and the 
most red squares covered wins. It may be several people.



Do stworzenia gry wykorzystano następujące grafiki
The following graphics were used in the game

Balsamowiec
Autor / author: Petronella J.M. Pas Źródło / source: University of Amsterdam http://dpc.uba.uva.nl/
pobrano z/download: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Balsamodendron_ehrenbergianum00.jpg
Licencja / License: Public Domain

Cynamonowiec
Autor / author: Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen
pobrano z/download: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cinnamomum_aromaticum_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-039_cropped.jpg
Licencja / License: Public Domain

Figowiec
Autor / author: Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885, Gera, Germany
Źródło / source:
pobrano z/download: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Cinnamomum_aromaticum_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-039_cropped.jpg
Licencja / License: Public Domain / GFDL

Winorośl
Autor / author: Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen
pobrano z/download: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Vitis_vinifera_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-145.jpg
Licencja / License: Public Domain

Orzech
Autor / author: Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen
pobrano z/download: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Juglans_regia_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-081.jpg
Licencja / License: Public Domain

Oliwka
Autor / author: Franz Eugen Köhler, Köhler's Medizinal-Pflanzen
pobrano z/download: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Olea_europaea_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-229.jpg
Licencja / License: Public Domain

www.biolib.de

http://www.biolib.de/


Migdałowiec
Autor / author: Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885, Gera, Germany
Źródło / source:
pobrano z/download: https://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Illustration_Prunus_dulcis0.jpg
Licencja / License: Public Domain

Jabłoń
Autor / author: Kops; J. Flora Batava of Afbeelding en Beschrijving van Nederlandsche Gewassen, XV. Deel. (1877)

Źródło / source:
pobrano z/download: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Apple_and_Blossom_(NGM_XXXI_p501).jpg
Licencja / License: Public Domain

www.biolib.de

"Our State Flowers: The Floral Emblems Chosen by the Commonwealths", National Geographic Magazine, XXXI (June 
1917), p. 501.

Gra jest udostępniona na licencji:  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) przez 
Projekt Edukacyjny Basiowe Gry Planszowe.

The game is released under the following license: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) by 
Educational project Basiowe Gry Planszowe. 
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