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Zasady BocianyGry

Przygotowania

Rozgrywka

W grze wykorzystano grafikę na licencji Public Domain CC0 udostępnioną na portalu pixabay.com przez użytkownika Dieter Seibel (user_id:2054284)

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

Gra przeznaczona jest dla 2-4 osób. Każdy z graczy potrzebuje pionka w innym kolorze (żółtym, czerwonym, zielonym 
lub niebieskim). Do gry niezbędna jest też jedna zwykła oraz jedna dziesięciościenna kostka.

Każdy z graczy ustawia swój pionek na kwadracie w tym samym kolorze. Grę rozpoczyna osoba, która wyrzuci 
najwięcej oczek na zwykłej kostce. W swojej kolejce gracz rzuca zwykłą kostką i przesuwa zgodnie z ruchem 

wskazówek zegara własny pionek o tyle pól, ile oczek wypadło na kostce. Nie liczymy pól zajętych przez inne pionki. 
Jeśli ruch zakończy się na białym pol, to kolejka przechodzi na następnego gracza. Jeżeli ruch się zakończy na 
kolorowym kwadracie (innym niż kolor pionka), to gracz ma dodatkowy ruch. Jeśli ruch zakończy się na polu z 

aparatem, to gracz ma możliwość zrobienia zdjęcia bocianowi. Gdy aparat jest w kolorze pionka, to gracz rzuca oboma 
kostkami. Jeżeli wynik na kostce dziesięciościennej jest niemniejszy niż na zwykłej, to zdjęcie się udało i gracz bierze 
jedną kartę ze zdjęciem bociana. W przypadku gdy aparat jest w innym kolorze, to wynik na zwykłej kostce nie może 

być mniejszy niż na dziesięciościennej, aby zrobić udane zdjęcie. Gdy gracz dotrze z powrotem do swojego pola 
zatrzymuje na nim swój pionek i czeka, aż wszyscy inni gracze zrobią to samo. Gra kończy się, gdy wszyscy wrócą na 

swoje pole startowe. Wygrywa osoba, która zrobiła (zebrała) najwięcej zdjęć bocianów.



The rules Bocianyof game

Preparations

gameplay

The game uses graphics shared under the Public Domain CC0 license on pixabay.com by the user Dieter Seibel (user_id:2054284)

The Polish word "Bociany" means storks in English. The game is intended for 2-4 people. Each player needs a pawn of a 
different color (yellow, red, green or blue). They also need one regular and one 10-sided dice to play.

Each player places his pawn on a square of the same color. The game is started by the person who rolls the most on a 
standard dice. In their turn, the player rolls a normal dice and moves his pawn clockwise as many spaces as the dice have 

dropped. We do not count the fields taken by other pawns. If the move ends in a white square, the turn goes to the next 
player. If the move ends on a colored square (other than the color of the pawn), the player has an additional move. If the 
movement ends in a field with a camera, the player has the option to take a photo of the stork. When the camera is the 

color of a pawn, the player rolls both dice. If the result on the decimal dice is not lower than on the regular cube, the photo 
is successful and the player takes one card with a picture of a stork. In case the camera is of a different color, the result on 
the standard dice cannot be less than the 10-sided dice to take a good photo. When a player gets back to his square, he 

keeps his pawn there and waits for all other players to do the same. The game is over when everyone is back on their 
starting square. The person who took (collected) the most photos of storks wins.

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.


