
  Od 

   ziarenka 

  do 

  bochenka
  0. Zasiej ziarno

  1. Poczekaj, aż wyrośnie

  2. Sprawdź kłosy, 
      czy dojrzały

  3. Zbierz ziarno z pola

  4. Zmiel ziarno na mąkę

  5. Wyrób ciasto

  6. Uformuj bochenki
      i upiecz je

  7. Poczekaj, aż wystygną

  8. Pokrój i jedz
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Zasady gry

od ziarenka do bochenka
Do gry należy przygotować kostkę dziesięciościenną (z cyframi od 0 do 9) oraz po jednym 

pionku dla każdego gracza.

Na początku należy ustawiać wszystkie pionki na polu z napisem start. Grę rozpoczyna osoba, 
która wyrzuci najwięcej oczek na kostce. Jeśli kilka osób wylosuje tą samą największą liczbę, to 
rzucają one znów i ponownie porównują wynik. Po wyznaczeniu pierwszego gracza pozostałe 

osoby będę poruszać się w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara.

Celem graczy jest otrzymanie z niewielkiej ilości posiadanych ziaren dużej ich liczby 
a następnie zmielenie ich na mąkę i wypieczenie bochenków chleba. Kto pierwszy będzie miał 

chleb gotowy do zjedzenia ten wygrywa.

Gracze będą przesuwać swoje pionki po polach z kolejnymi cyframi. Z pola start przechodzą na 
pole z czarną cyfrą 0 a potem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i kończą na 8. Przejście jest możliwe, jeśli gracz 

wyrzuci co najmniej tyle oczek, ile jest napisane na polu. 
W każdej kolejce gracz rzuca tylko raz i porównuje swój wynik z cyfrą na polu.

W grze wykorzystano grafikę udostępnioną na licencji Public Domain CC0 przez użytkownika Anja #helpinghands#  na pixabay.com.🤗

Gra jest udostępniona na licencji:  Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) przez Projekt Edukacyjny Basiowe Gry Planszowe. 
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The rules of game
od ziarenka do bochenka

from grain to loaf( )
For the game, you need to prepare a ten-sided dice (with numbers from 0 to 9) 

and one pawn for each player.

At the beginning, all the pawns should be placed on the field marked with the 
word start. The game is started by the person who rolls the most. If several 
people draw the same highest number, they will roll again and compare the 
result again. After selecting the first player, the rest of the players will take 

turns clockwise.

The goal of the players is to obtain a large number of grains from a small 
amount of their own and then grinding them into flour and baking loaves of 

bread. The first one to have the bread ready to eat is the winner.



The players will move their pawns on the fields with consecutive numbers. From 
the start field they go to the square with number 0 (you plant the seeds), then:

1 (you wait for it to grow), 

2 (you check the ears of grain, whether it is mature), 

3 (you collect grain from the field), 

4 (you grind the grain into flour), 

5 (you make the dough), 

6 (you shape the loaves and bake them), 

7 (you wait for them to cool) 

and end at 8 (you slice and eat). 

The move is possible if the player throws at least as many as is written on the 
field. Each turn, the player rolls only once and compares his score to the 

number on the field.

The game uses graphics shared under the Public Domain CC0 license on pixabay.com by the user „Anja  #helpinghands#”🤗

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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