
Strony wydrukować w dupleksie na papierze (najlepiej technicznym) format A4 i wyciąć wzdłuż linii. 
 
Pozostawione wolne miejsca możesz uzupełnić wymyślonymi przez siebie sytuacjami i ich konsekwencjami w ramach gry. 
 

Zabrałeś rodzeństwo 
do kina, a potem na 

lody. Byli zachwyceni! 
 

Przesuwasz się 
o 3 pola do przodu. 

Pomogłeś koleżance 
opanować trudny 

temat z matematyki. 
Dostała 5. Brawo! 

 
Przesuwasz się do 

przodu na najbliższe 
fioletowe pole. 

Zaproponowałeś Pani 
pomoc 

w przygotowaniu 
gazetki szkolnej. Masz 

ciekawe pomysły! 
 

Masz dodatkowy 
rzut kostką. 

Bardzo lubisz czytać. 
Ostatnio przeczytaną 

książkę poleciłeś 
koledze. 

Był on zachwycony! 
 

Przesuwasz się 
o 3 pola do przodu. 

Zorganizowałeś wśród 
kolegów prawdziwy 
mecz koszykówki. 

Świetnie! 
 

Przesuwasz się do 
przodu na najbliższe 

zielone pole. 

Chodzisz na zajęcia 
Aikido i masz już 

czerwony pas. Super! 
 

Przesuwasz się do 
przodu na najbliższe 

granatowe pole. 

Aktywnie spędzasz 
czas wolny, dużo 

czytasz, zachęcasz 
bliskich w weekendy 

do grania w gry 
„bez prądu”. 

Fantastycznie! 
 

Masz dodatkowy 
rzut kostką. 

Znowu zdobyłeś 
główną nagrodę 

w konkursie 
ortograficznym. 

Brawo! 
 

Masz dodatkowy 
rzut kostką. 

To już Twoja kolejna 
pochwała od 

dyrektora szkoły 
za działalność 

wolontariacką. 
Gratulacje! 

 
Przesuwasz się 

o 4 pola do przodu. 

Twój pies na pewno 
jest Ci wdzięczny za 
długie spacery, na 

które z nim chodzisz 
wieczorami. Ekstra! 

 
Przesuwasz się 

o 2 pola do przodu. 

Jak co tydzień 
odwiedziłeś 

dziadków. To nic, że 
dziadek pozwolił Ci 
wygrać w szachy. 
Było bardzo miło! 

 
Masz dodatkowy 

rzut kostką. 

Sąsiadka z góry 
pochwaliła Cię. 

Znowu pomogłeś jej 
zrobić zakupy. Super! 

 
Przesuwasz się 

o 2 pola do przodu. 

Zaprosiłeś kolegów do 
domu na wspólne 

oglądanie filmowej 
wersji lektury. Dobrze 

się przy tym 
bawiliście! 

 
Przesuwasz się 

o 3 pola do przodu. 

Wyciągnąłeś kolegę 
na rowerową 
przejażdżkę. 

Ależ była jazda! 
 

Przesuwasz się do 
przodu na najbliższe 

żółte pole. 

Namówiłeś rodziców 
na wspólne wyjście 

do parku. 
Ależ było śmiechu! 

 
Masz dodatkowy 

rzut kostką. 
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