
 



 



 



 



 



 



 



 



 



Strategia 
Potrzebne: karty do gry, dwie lub trzy  flagi (chusty), dwóch lub trzech liderów ( w zależności od ilości grających zespołów) 

Miejsce gry: las 

Uczestnicy: 12 – 45 osób 

- Można grać w dwa lub trzy zespoły, minimum dwa zespoły po 6 graczy, maksymalnie trzy zespoły po 15 graczy (tylko wtedy liderzy 

muszą zbierać przegrane karty i rozdawać je ponownie). Do każdego zespołu w grze przydzielony jest lider, który rozdaje swojemu 

zespołowi karty w wybranym kolorze. Liderzy nie poruszają się, stoją po środku placu gry w tzw. „bezpiecznej strefie”. 

- Karty są wykonane w trzech kolorach. Na dole każdej strony napisane jest ile razy musi być wydrukowane.  

- Każda drużyna ukrywa flagę na wyznaczonym terenie gry powyżej 1 metra a poniżej 2 metrów od ziemi. Flaga musi umieszczona w taki 

sposób, że jest widoczna w całości z jakiejś strony, np. może być z trzech stron otoczona przez gałęzie. Nie może być umieszczona tak, że 

jej zupełnie nie widać. 

- Każda osoba bierze jedną kartę od lidera , każda grupa ma swojego lidera, każda grupa ma przydzielony kolor kart 

- Członkowie danego zespołu pokazują sobie karty jakie mają, natomiast nie zdradzają tego innym zespołom, chyba że zostaną 

zaatakowani to dopiero wtedy pokazują kartę. 

- Wokół lidera np. 1,5 metra jest strefa bezpieczna, dzieci nie mogą się dotykać – atakować. Lider znajduje się w jednym miejscu przez 

cały czas gry. 

- Dziecko które pierwsze zaatakowało inne przez dotknięcie pokazuje jako pierwsze kartę. Wyższa ranga wygrywa, przegrany oddaje kartę 

zwycięzcy. Jeśli rangi są takie same, obie osoby zatrzymują swoje karty i grają dalej. Jeśli ranga jest taka sama muszą sobie podać dłonie 

i zatrząść nimi. 



- Osoba, która straciła kartę wraca do swojego lidera i bierze następną z wierzchu i wraca do gry, jeśli ma kartę przeciwnika z innego 

pojedynku to ją oddaje swojemu liderowi. Zawsze można mieć tylko jedną kartę swojego koloru w ręce. 

- Drużyna, które zdobędzie jako pierwsza flagę przeciwnika wygrywa. Flagę należy przynieść liderowi. Osobę, która ma flagę i biegnie do 

lidera można atakować, w przypadku przegranej ta osoba musi położyć flagę na ziemi, może ją przejąć osoba  z tego samego zespołu i 

zanieść do lidera lub może też przejać osoba z zespołu przeciwnego i flagę ponownie schować. Flagi nie można sobie wyrywać itp., 

można ją tylko odebrać atakując niosącego flagę i wygrywając z nim pojedynek. 

- Bomba nie może nikogo dotykać, musi zostać przez kogoś dotknięta, wygrywa ze wszystkimi oprócz sapera 

- Marszałek wygrywa ze wszystkimi oprócz bomby i szpiega 

- Uwagi: najlepiej grać w ciągu dnia, ewentualnie gdy się zmierzcha ale nie jest jeszcze ciemno (gdy jest ciemno gra trwa za długo i nie ma 

takiej dynamiki jak za dnia i robi się nudno).  Podczas pierwszych starć dużą frajdą będzie dla uczestników staczanie pojedynków na 

karty, przeważnie za 3 razem uczestnicy sami zauważają, że warto opracować sobie jakąś strategię obrony i ataku w zespole, i gra wtedy 

staje się ciekawsza. Przeważnie graliśmy do 3 zdobytych punktów dla zespołu (punkt = zdobycie flagi) plus zawsze jedna gra próbna, 

żeby uczestnicy załapali o co chodzi. Zajmowało to nam 1-1,5h. Przerywamy oczywiścię grę kiedy uczestnicy są pełni emocji, wtedy z 

wielką chęcią będą grać następnym razem.  

- Wariant: rolę flagi pełni jedna osoba z zespołu, nie otrzymuje wtedy ona karty ale flagę (chustę) i chowa się na terenie gry, przy czym 

może się poruszać i uciekać przez zespołem przeciwnym. Taki wariant trwa dłużej, bardziej dla starszych uczestników. 

 

( karty można wydrukować na kolorowym papierze i będą jak kolorowe, najlepiej zalaminować i wtedy będą służyć długo) 

 


