
GRA PLANSZOWA 

„ŚWINKA SKARBONKA” 

 

I NST RU KC J A G RY  

CEL GRY: 

Gra toczy się od startu do mety. Wygrywa ten gracz, który po przejściu planszy zdobędzie 

największą sumę pieniędzy. Aby zwyciężyć niezbędna jest wiedza matematyczna przy 

rozwiązywaniu poszczególnych wyzwań i odrobina szczęścia.  

Gra przeznaczona jest dla 2-6 graczy. Można grać pojedynczo lub drużynowo (max. 3 

drużyny, po 2 osoby w każdej). 

 

KOMPONENTY GRY: 

 

 filcowa plansza 



 skarbonki: 3 sztuki 

 pieniądze: 1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł oraz pojemniczki  

 tangramy: obrazki z instrukcją oraz figury geometryczne

 karty z zadaniami tekstowymi: 12 sztuk 

 karty z zadaniami: 12 sztuk 

 pionki do gry: 3 sztuki, kostka  



 spinner  

  medale: 3 sztuki  

 

PRZYGOTOWANIE GRY: 

1. Każdy z graczy wybiera swoją świnkę skarbonkę i pionek, który będzie go 

reprezentował 

2. Gracze przygotowują spinner i pieniądze. Już na tym etapie zaczyna się nauka przez 

zabawę. Gracze segregują zbiory (1 zł, 2 zł, 5 zł, 10 zł).  

3. Gracze przygotowują karty z zadaniami segregując je kategoriami  

  

PRZEBIEG GRY: 

1. Grę rozpoczyna gracz, który wyrzuci największą liczbę oczek na kostce, kolejno 

gracze z mniejszą ilością oczek.  

2. Gracze ustawiają się na STARCIE i każdy z nich wg wylosowanej kolejności 

przesuwa się na planszy zgodnie z liczbą oczek na kostce. W trakcie gry gracze 

zatrzymują się na polach i wykonują zadania (szczegóły patrz: POLA NA PLANSZY) 

3. Po prawidłowym wykonaniu zadania gracz kręci wskazówką na spinnerze. Wrzuca do 

skarbonki wylosowaną kwotę.  

4. Gra kończy się w momencie, kiedy wszyscy gracze przekroczą linię METY.  

5. Po ukończeniu wyścigu, gracze przeliczają uzbierane pieniądze (układają gromadki po 

10 zł). Wygrywa gracz z największą sumą.  

6. Gracze gratulują sobie wspólnej gry i najmłodszy gracz wręcza medale.  

 

 

 

 



POLA NA PLANSZY 

 

                         ZIELONY KWADRAT – Policz. 

  Gracz rozwiązuje proste zadanie tekstowe. Dla ułatwienia może rysować na 

tabliczce pisakiem suchościeralnym – liczenie na konkretach  

 

 

                      POMARAŃCZOWY TRÓJKĄT – Tangramy 

Gracz układa obrazek wg wylosowanego wzoru  

 

                                            NIEBIESKI PROSTOKĄT -  Więcej – mniej – po równo? 

Gracz losuje kartę i przelicza elementy, które się na niej znajdują. Wskazuje gdzie jest więcej, 

mniej lub równo. (Wersja trudniejsza obejmuje wprowadzenie znaków „˂ „  „˃”  „=”) 

 

 

                            FIOLETOWE KOŁO – dodatkowy rzut kostką 

 

 

 

                                  KREMOWY OWAL – „Martwe” pole. Gracz nie wykonuje zadania, nie 

ma szansy na losowanie pieniędzy.  

 

          

 

 

POMYSŁ I WYKONANIE: 

Zofia Krupka z rodzicami 

Grupa SOWY 


