
KLEJNOT TRZECH swIATÓW 
Klejnot Trzech Światów to gra planszowa oparta o motyw wyścigu.  Gracze starają się 
dostarczyć tytułowy Klejnot jak najszybciej do Bajkowego Królestwa,  aby uratować 
je przed Złem. Po drodze spotkają postacie ze świata baśni i legend,  staną także przed 
różnorodnymi zręcznościowymi wyzwaniami.

INSTRUKCJA DO GRY

ZANIM ROZPOCZNIECIE GRAĆ:

Wydrukujcie ze strony……………………   planszę, 
a następnie uzupełnijcie ją o naklejki,  które 
znajdziecie na odwrocie etykiet soków i napojów 
Kubuś;

ZASADY GRY

1 2

 Każdy z graczy wybiera pionek i ustawia go na polu START. Następnie, w kolejności od najmłodszego, gracze po kolei wykonują 
ruchy. W swojej kolejce gracz rzuca kostką iprzesuwa pionek o tyle pól do przodu, ile oczek wypadło na kostce. Na jednym polu może 
znajdować się kilka pionków.  
 Jeśli w wyniku tego ruchu pionek znajdzie się na polu bez naklejki, nic się nie dzieje. Kolejka gracza kończy się i swoją kolejkę 
rozpoczyna następna osoba. Jeśli natomiast pionek gracza  w wyniku ruchu znalazł się na polu z naklejką, aktywowane jest zadanie do 
wykonania dla gracza (zgodnie z opisem  w instrukcji).  
  Jeśli w wyniku zadania gracz ma dodatkowy ruch (do przodu lub do tyłu), po wykonaniu tego ruchu jego kolejka kończy  się  
(nie może wykonać kolejnego zadania,  nawet jeśli ponownie stanął na polu z naklejką).  
 Gra kończy się w momencie,  w którym jeden z graczy wejdzie swoim pionkiem na pole KONIEC (niezależnie od tego, czy stało 
się tak w wyniku  normalnego czy dodatkowego ruchu). Zostaje on zwycięzcą!

Zorganizujcie sobie: sześciościenną kostkę do 
gry, pionki graczy, garść plastikowych nakrętek 
od soków Kubuś, butelkę po soku Kubuś. 

DODATKOWE INFORMACJE

Jeśli zadania są zbyt łatwe lub zbyt trudne, nie wahajcie się dos-
tosować ich do poziomu graczy.  Najważniejsza jest dobra zabawa!
Niektóre zadania są realizowane na czas. Jeśli nie macie stopera 
lub wolicie inne metody mierzenia czasu, możecie spokojnym 
tempem recytować wierszyk Chodzi lisek koło drogi. Jedna 
zwrotka to ok. 15 sekund.

Chodzi lisek koło drogi,
nie ma ręki ani nogi,

trzeba liska pożałować,
kromkę chleba mu darować.

Spełnianie życzeń
Wybierz liczbę zakrętek i połóż je sobie na płaskiej 
dłoni jedna na drugiej (tak, aby tworzyły wieżę). 
Jeśli wieża nie rozsypie się przez 15 sekund , Złota 
Rybka spełniła twoje życzenia i możesz przesunąć 
się o tyle pól do przodu, ile zakrętek miałeś na dłoni.

kraina wody

poziom 
trudności: 2

 RYBKA O rybaku i złotej rybce

Warta na jednej nodze
Wybierz jedną nakrętkę i połóż ją na głowie. Nastep-
nie stań na jednej nodze i wytrwaj w tej pozycji przez 
15 sekund. Jeśli ci się udało i nie zrzuciłeś nakrętki, 
żołnierzyk planowo zakończył wartę. Przesuń się  
o 2 pola do przodu.

poziom 
trudności: 1

ŻOŁNIERZYK Dzielny ołowiany żołnierzyk

ZADANIA



Motyle pomagają Calineczce
Wybierz jedną nakrętkę i połóż ją po lewej stro-
nie planszy. Następnie weź w obie ręce po jednej 
nakrętce i spróbuj - bez dotykania rękami, jedynie 
za pomocą nakrętek - przenieść nakrętkę ponad 
planszą na druga stronę. Jeśli ci się udało,  
Calineczka uciekła od ropuchy.

poziom 
trudności: 2

 CALINECZKA Calineczka

Lot brzydkiego kaczątka
Ty i dowolny inny gracz bierzecie jednej dowolnej na-
krętce. Następnie wybieracie jakiś punkt na podłodze 
(np. wzór na dywanie) i stajecie przed nim w pewnej 
odległości. Zadanie polega na rzuceniu nakrętki w 
taki sposób, aby zatrzymała się jak najbliżej wybra-
nego punktu. Jeśli wygrałeś pojedynek, Brzydkie 
Kaczątko pokazało jak pięknie potrafi latać. Przesuń 
się o 2 pola

poziom 
trudności: 2

 KACZĄTKO Brzydkie kaczątko

Wars płynie do Sawy
Zamknij oczy. Dowolny inny gracz bierze dwie 
zakrętki i po cichu staje w wybranym przez siebie 
miejscu. Następnie ten gracz uderza o siebie nakręt-
kami tak, aby wydawały dźwięk. Wstań i odszukaj go 
(dotknij), mając wciąż zamknięte oczy.  Jeśli ci się 
udało, Wars odnalazł Sawę kierując się jej głosem. 
Przesuń się o 2 pola do przodu.

poziom 
trudności: 2

 WARS Wars i Sawa

Zamieniony w kamień
Stajesz nieruchomo, z obojętną miną. Dowolny inny 
gracz stara się przez 15 sekund rozśmieszyć cię (bez 
dotykania, gilgotania itp.!). Starasz się zachować 
kamienna twarz i postawę. Jeśli ci się to nie uda, 
bazyliszek zamienia cię w kamień. Cofasz się o 2 pola. 

poziom 
trudności: 2

 BAZYLISZEK Bazyliszek

Pokieruj statek księcia na bezpieczną 
wyspę
Wybierz nakrętkę. Następnie wybierz miejsce na 
podłodze lub stole fragment powierzchni, który 
będzie “wyspą” (np. wzór na dywanie). Ustaw nakręt-
kę w pewnej odległości od wyspy. W ciagu 15 sekund 
musisz ją skierować na wyspę jedynie dmuchając  
w nią. Jesli ci się uda, książe jest bezpieczny.  
Przesuń się o 3 pola do przodu.

poziom 
trudności: 3

SYRENKA Mała Syrenka
Smok gasi pragnienie
Nalej wodę do miski. Następnie weź pustą putelkę 
po soku Kubuś i zamknij ją nakrętką “z dziubkiem”. 
Twoim zadaniem jest napełnienie butelki wodą w 
ciągu 15 sekund. Jeśli nie uda ci się to w ciągu 15 
sekund, smok nie ugasił pragnienia wodą z Wisły i 
padł. Cofnij się o 1 pole. 

poziom 
trudności: 1

SMOK O Smoku Wawelskim

BAJKOWE KRÓLESTWO 

Życzenie dla dżina
Usiądź po turecku (ze skrzyżowanymi nogami). Nas-
tepnie dowolny inny gracz siada po turecku naprzeci-
wko ciebie, bierze jedną nakrętkę i za plecami chowa 
ją w jednej z dłoni. Nastepnie wyciąga zmaknięte 
dłonie przed siebie. Wskaż dłoń, w której  jest ukryta 
nakrętka. Jeśli odgadłeś, dżin spełnia twoje życzenie. 
Przesuń się o 1 pole.

poziom 
trudności: 1

DŻIN Cudowna lampa Alladyna
Rozbij zaklęte lustro
Ustaw jedna na drugiej cztery nakrętki. Następnie 
weź kolejną nakrętkę,  stań w pewnej odległości i 
spróbuj trafić nią w wieżę rzucając, tak aby wieża 
rozsypała się. Jeśli ci się nie uda, zaklęte lustro dalej 
pomaga czynić zło. Cofnij się o 3 pola. 

poziom 
trudności: 3

KRÓLOWA Królowa Śniegu

Taniec na balu
Ułóz ramiona w pozycji “do tańca” (ręce trzymaj 
prostopadle do ciała). Nastepnie niech dowolny inny 
gracz położy ci po jednej nakrętce na każdej dłoni. 
Spróbuj tańczyć przez 15 sekund, nie upuszczając 
żadnej nakrętki. Jeśli ci się to uda, taniec Kopciuszka 
z Księciem oczarował gości balu. Przesuń się o 3 pola 
do przodu.

poziom 
trudności: 2

KOPCIUSZEK Kopciuszek
Świąteczna choinka w zamku Bestii
Weź cztery nakrętki i ułóż z nich wieżę po jednej 
stronie planszy. Następnie chwyć tę wieżę u podst-
awy (za dolną nakrętkę), przenieś ponad planszą i 
połóż po drugiej stronie w taki sposób, aby wieża sie 
nie rozsypała. Jeśli ci się to nie uda i elementy wieży 
rozsypią się, choinki nie udało się przenieść do sali 
balowej, Bella nie zatańczy z Bestią, a ta na zawsze 
zostanie obłożona klątwą. Cofnij się o 2 pola.

poziom 
trudności: 2

BESTIA Piękna i Bestia

Pieczenie pierników
Trzymaj swoją dłoń otwartą na płasko i ułóż na niej 
obok siebie 4 nakrętki. Następnie spróbuj przełożyć 
nakrętki na druga otwartą dłoń, tak aby przewrócić 
nakrętki na druga stronę, i żeby żadna nakrętka nie 
spadła. Jeśli ci się udało, wybornie upiekłeś piernicz-
ki z obu stron. Przesuń się o 3 pola do przodu.

poziom 
trudności: 3

PIERNIK Toruńskie pierniki

Cesarz jest nagi
Weź dwie identyczne butelki po sokach Kubuś oraz 
rękawiczki. Z jednej z butelek zdejmij etykietę. 
Nastepnie załóż rękawiczki i zamknij oczy. Dowolny 
inny gracz podaje ci butelki, a twoim zadaniem jest 
odkrycie (jedynie za pomocą dotyku), która z nich 
pozbawiona jest etykiety. Jeśli ci się nie uda, nikt nie 
odważył się skomentować szat cesarza.  
Cofasz się o 2 pola.

poziom 
trudności: 1

CESARZ Nowe Szaty Cesarza



KRAINA LASU

Ucieczka zakochanych
Ustaw dwie nakrętki na brzegu stołu lub krzesła. 
Dowolny inny gracz lekko popycha jedną nakrętkę, 
tak, żeby zleciała ona na podłogę. Starasz się złapać 
obie nakrętki tuż nad ziemią. Jeśli ci się to uda, ura-
towałeś porcelanową tancerkę i kominiarczyka przed 
rozbiciem. Przesuń się o 1 pole do przodu.

poziom 
trudności: 1

KOMINIARCZYK Pasterka i Kominiarczyk

Krzesanie ognia
Ty oraz dowolny inny gracz ustawiacie przed sobą 
po jednej nakrętce. Następnie wybieracie dwie 
inne, dowolne, i trzymając je w dłoniach uderzacie 
z dwóch stron w nakrętkę leżąca przed wami tak, 
jakbyście krzesali ogień. Nakrętka ma “wystrzelić”  
w wybranym kierunku. Jeśli twoja nakrętka   pol-
eciała dalej, dziewczynce z zapałkami udało sie 
rozpalic ogień. Przesuń się o 2 pola do przodu.

poziom 
trudności: 2

DZIEWCZYNKA
Z ZAPAŁKAMI

Dziewczynka z zapałkami

Kot w butach łapie mysz
Dowolny inny gracz bierze jedną nakrętkę i pstry-
ka nią po ziemi w twoim kierunku. Jeśli złapałeś ją 
ręką zanim się zatrzymała,  Kot złapał mysz, w którą 
zamienił się Olbrzym, i tym samym zdobył zamek 
dla Markiza de Karabasza. Przesuń się o 2 pola do 
przodu.

poziom 
trudności: 1

KOT Kot w Butach

Wilk szuka Koźlątka
Wybierz gracza, który musi na chwilę wyjść z 
pomieszczenia, w którym jesteście. Wybierz jedną 
nakrętkę i schowaj ją w pobliżu miejsca, w którym 
gracie. Nie może być to miejsce zamknięte (np.
szafka), nie możesz też niczym przykryć tej nakrętki. 
Nastepnie zawołaj drugiego gracza. Ma on 15 sekund 
na to, aby znaleźć nakrętkę. Jesli mu się to uda, wilk 
odnajduje Koźlątko. Cofasz się o 3 pola.

poziom 
trudności: 2

KOŹLĄTKO Wilk i siedem Koźlątek 

Ucieknij wilkowi w lesie
W miejscu w którym gracie wybierzcie punkt startu i 
mety, a pomiędzy nimi rozstawcie na podłodze w linii 
trzy nakrętki. Najpierw ty, a później dowolny inny 
gracz, robicie od startu do mety slalom “tiptopkami” 
pomiędzy nakrętkami, na czas. Dotknięcie nakręt-
ki oznacza wpadnięcie w drzewo i automatyczną 
przegraną. Jeśli zrobiłeś slalom szybciej niż drugi 
gracz, Czerwonemu Kapturkowi udało się uciec przed 
wilkiem. Przesuń się o 3 pola do przodu.

poziom 
trudności: 3

CZERWONY 
KAPTUREK

Czerwony Kapturek

Poszukiwanie kwiatu paproci
Dowolny inny gracz przygotowuje 3 jednakowe 
kubki i pod jeden z nich wkłada nakrętkę. Następ-
nie kilkukrotnie zamienia kubki miejscami. Twoim 
zadaniem jest odgadnięcie pod którym kubkiem 
znajduje się nakrętka. Jeśli ci się udało, odnalazłeś 
kwiat paproci. Przesuń się o 3 pola do przodu.

poziom 
trudności: 3

KWIAT  
PAPAROCI 

Kwiat paproci

Śnieżka sprząta domek krasnoludków
Dowolny inny gracza bierze wszystkie nakrętki i 
rozrzuca po pomieszczeniu, w którym gracie. Twoim 
zadaniem jest pozbieranie nakrętek i przyniesienie 
ich na planszę. Gdy już wszystkie nakrętki są na 
planszy, należy ułożyć je w równym rządku. Jeśli 
udało ci się to zrobić w 15 sekund, domek krasnolud-
ków został posprzątany przez Śnieżkę. Przesuń się o 2 
pola do przodu.

poziom 
trudności: 2

ŚNIEŻKA Królewna Śnieżka

Wrzeciono
Wybierz cztery nakrętki i ułóż je przed sobą w linii,  
w odstępach nieco większych niż średnica nakrętki. 
Następnie weź piątą nakrętkę, włóż do niej palec 
i spróbuj wykonać nią slalom (kierując palcem) 
pomiędzy czterema ulożonymi wcześniej nakrętkami. 
Uwaga: nie jest to zadanie na czas! Jeśli udało ci się 
przeprowadzić nakrętkę bez dotykania pozostałych, 
uniknąłeś wrzeciona. Jeśli nie - wrzeciono ukłuło 
królewnę w palec. Cofasz się o 2 pola.

poziom 
trudności: 2

ZŁA WRÓŻKA Śpiąca królewna

Tomcio Paluch podróżuje siedząc  
na kapeluszu
Wstań, wybierz jedną nakrętkę i połóz ją sobie na 
czubku głowy. Następnie spróbuj okrążyć miejsce, 
gdzie gracie w 15 sekund, tak aby nie zrzucić nakrętki 
z głowy. Jeśli ci się udało, Tomcio bezpiecznie dotarł 
do domu rodzinnego. Przesuń się o 1 pole do przodu.

poziom 
trudności: 1

TOMCIO Tomcio Paluszek

Zamknij złą wiedźmę w piecu
Ustaw dwie nakrętki obok siebie, tak aby tworzyły 
“bramkę” (piec). Następnie, w pobliżu bramki umieść 
nakrętkę o takim wymiarze, żeby dość swobodnie 
zmieściła się do bramki (wiedźma). Kolejną nakrętkę 
ustaw nieco dalej. Pstryknij lub popchnij ją w taki 
sposób, żeby uderzyła nakrętkę-wiedźmę i wepchnęła 
ją do pieca. Jesli ci sie nie uda, wiedźma zjada Jasia i 
Małgosię, i otrzymujesz karę.

poziom 
trudności: 2

WIEDŹMA Jaś i Małgosia

Wieża Roszpunki
Zbuduj wieżę z 5 nakrętek jedna na drugiej, a następ-
nie zdejmij z niej najwyżej położoną, piątą nakrętkę. 
Jeśli ci się to udało bez rozsypania wieży, Roszpunka 
ucieka z wieży i zaczna poznawać świat. Przesuń się o 
2 pola do przodu.

poziom 
trudności: 2

ROSZPUNKA Roszpunka


