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zBliŻamy ludzi
przez kreatywnoŚĆ

KILKA SŁÓW WSTĘPU...
Zapewne już wiesz, że jednym z największych atutów gier 
planszowych jest bezpośredni kontakt z innymi graczami. 
Rozwijasz swoje umiejętności społeczne na różnych po-
ziomach i w różnych sytuacjach. Planszówki pomagają wy-
znaczać cele i dążenie do nich. Podczas każdej rozgrywki  
uczysz się cierpliwości, zrozumienia. W trakcie gry tworzą się 
nowe połączenia neuronowe. Idealny czas dla wzmocnienia 
pracy twojego mózgu. Myślisz, planujesz, a podejmowane 
decyzje i działania rozwijają również twoją inteligencję.

Gra planszowa WYRAZY (ang. WORDS) rozwija zdolności 
kojarzenia. Pomaga w wysławianiu się i poszerzaniu słow-
nictwa. Budujesz krzyżówki słowne, tworzysz nowe wyrazy. 
Opowiadasz historyjki, operujesz skrótami słownymi. Przy-
gotowaliśmy kilka wariantów gry do wyboru. 

Stworzyliśmy grę dla ciebie i całej rodziny. Podczas wspólnej 
gry wchodzisz w interkację i współpracę. Nasze gry plan-
szowe zaprojektowaliśmy na worko-plecakach, co sprawia, 
że można w nie grać dosłownie wszędzie: w pociągu, na pla-
ży, na schodach, na ławce w parku, na korytarzu w szkole. 
Gwarantujemy miłe, wspólnie spędzone chwile oraz dobrą 
zabawę. Graj jednak rozważnie. Miej na uwadze bezpieczeń-
stwo swoje i pozostałych.  

POWODZENIA ORAZ NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ
ŻYCZY ZESPÓŁ

KORZYŚCI

• Rozwija zdolność kojarzenia,
• Uczy kreatywności,
• Umiejętność logicznego myślenia,
• Uczy skrótów wyrazowych i myślowych,
• Wzbogaca słownictwo polskie i angielskie,
• Pomaga w interakcji.
• Tworzenie własnych reguł gry.

Karty online dostępne są w dwóch językach: 
polskim i angielskim.

O GRZE

• Wiek: 7+
• Ilość graczy: 2-8
• Średni czas: 20 minut
• Poziom: łatwy, średni, trudny
• Karty do gry: online, drukowane
• Szablony do gry: tak

Istnieje możliwość spersonalizowania gry!

jĘzyk pisany i czytany
ma potĘŻnĄ moc



GRA
WYRAZY (ang. WORDS) to świetna gra planszowa, składają-
ca się 9 wariatów gry do wyboru. Niektóre z nich wymagają 
specjalnych szablonów, które dostępne są na naszej stro-
nie internetowej. Bawisz się słowami, opowiadasz, tworzysz 
nowe wyrazy i ich znaczenia. Układasz kombinacje słow-
ne, bawisz się literami. Odgadujesz hasła. Odpowiadasz na 
czas. Zbierasz punkty z kart. WYRAZY to jedna z najbardziej 
wymagających gier w naszej kolekcji.

Każda gra zaczyna się tradycyjnie od rzutu kostką nume-
ryczną. Gracze przesuwają pionki o wskazaną liczbę oczek 
w dowolnym wybranym przez siebie kierunku w pionie lub 
poziomie. Kolekcjonują litery i używają ich odpowiednio we-
dług wskazówek na podstawie wybranego wariantu gry. Je-
śli graczy jest więcej niż 2, można zagrać drużynowo.

UWAGA: Na planszy brak jest polskich ogonków, dlatego też 
następujące litery są traktowane na równi z polskimi ogon-
kami! W trakcie gry wybierasz, którą literę potrzebujesz użyć 
w danym momencie: 

A - Ą     C - Ć     E - Ę     L - Ł     O - Ó     N - Ń     S - Ś     Z - Ż - Ź

PROPONOWANE ZESTAWY KART
• WYRAZY
• SKOJARZENIA
• LITERY
• SZYBKA ODPOWIEDŹ I,II,III

+ WIĘCEJ 
KART ONLINE

OBRAZKI NA PLANSZY

CZERWONE KOŁO Z KROPKĄ - Pole startowe umieszczone 
w prawym dolnym rogu. Na początku gry wszyscy gracze 
ustawiają na nim swoje pionki. 

KARTA ZE STRZAŁKĄ - W trakcie gry stając pionkiem na 
tym polu losujesz kartę. Zalecamy zacząć od gotowego ze-
stawu kart online WORDS (ang. WYRAZY). W zależności od 
zestawu kart, mogą znajdować się na nich pytania, zadania, 
rozkazy, dodatkowe obrazki. Na każdej karcie umieszczone 
są dodatkowo punkty, które zbierasz w grze. Po przeczyta-
niu karty i wykonaniu polecenia rzucasz kostką i wykonu-
jesz ruch pionkiem we wskazanym kierunku oznaczonym 
strzałką. Karty do gry online posegregowane są tematycz-
nie. Jeśli z jakiś przyczyn nie masz dostępu do kart online 
można te pola pominąć lub nadać im inne znaczenie. Warto 
skorzystać z wcześniej przygotowanych i wydrukowanych 
własnych kart do gry.

APARAT - Stając na tym polu proponujemy zrobić zdjęcie 
wszystkich graczy w trakcie rozgrywki i wysłać je do nas na 
email. Najlepsze zdjęcia będziemy publikować na naszych 
portalach społecznościowych: Facebook, Instagram i 
Twitter.

TRÓJKĄT, KOŁO, KWADRAT (ROMB) - Pola, po których się 
poruszasz na planszy, w dowolnym kierunku. Przy każdym 
z tych pól umieszczone są różne litery. W zależności od wy-
branego wariantu gry korzystasz ze zdobytych liter.

ELEMENTY
POTRZEBNE
DO GRY
• PLANSZA 
• ZESTAW KOŚCI
• ZESTAW PIONKÓW
• DŁUGOPIS, OŁÓWEK, KARTKA
• DRUKOWANE SZABLONY (OPCJONALNIE)
• KARTY ONLINE (SUGEROWANE) 
• KARTY DRUKOWANE (OPCJONALNIE)

magicznĄ moc
majĄ wszystkie 

wyrazy



2 WARIANT
Wypełnianie ramek. To kolejny wariant gry, który korzysta 
ze specjalnie przygotowanych szablonów, na których znaj-
dują się litery umieszczone w ramkach. Każdy gracz otrzy-
muje inny szablon do gry. Wszystkie szablony dostępne są 
na naszej stronie internetowej. Za każdym razem gdy gracz 
staje pionkiem na wybranym polu na planszy, skreśla znaj-
dujące sie na nim litery w ramce na swoim szablonie. Należy 
jednak pamiętać, że aby przejść do kolejnej ramki, wszystkie 
litery w poprzedniej ramki muszą być skreślone. Zalecamy 
dodatkowo skorzystać z zestawu kart o nazwie „LITERY”. 
Zestaw ten może zmienić przebieg rozgrywki, ułatwić lub 
utrudnić ukończenie gry. Wygrywa ten, który skreśli jako 
pierwszy wszystkie litery w swoich ramkach. 

3 WARIANT
W kolejnej odsłonie gry mamy do czynienia z układaniem 
wyrazów przypominającym krzyżówkę. Doklejamy kolejne 
litery do już istniejących tworząc całe wyrazy. Gracz sta-
jąc na wybranym polu, dopisuje zebrane litery z planszy i 
umieszcza je na szablonie do już istniejących liter. Zadaniem 
graczy jest tworzenie wyrazów. Gracz, który ułoży konkret-
ny wyraz otrzymuje określoną ilość punktów. Wygrywa ten, 
komu uda się ułożyć jak największą ilość wyrazów. 

Litery mogą się sklejać ze sobą w pionie i poziomie. Nie wol-
no natomiast budować wyrazów po skosach i nie moga się 
one powtarzać. Przydatny może okazać się słownik języka 
polskiego dostępny online do sprawdzania słownictwa uży-
tego w grze: https://sjp.pwn.pl

Również i do tej wersji gry przygotowaliśmy gotowe szablo-
ny. Utrudniając rozgrywkę, na sablonie znajdują się czarne 
kwadraty, do których nie można doklejać zdobytych liter. 

Gra toczy się na czas lub do momentu, kiedy nie ma już 
miejsca na planszy aby utworzyć kolejne wyrazy. Wygrywa 
ten, kto zbierze jak największą ilość punktów.

Przykładowe zliczanie punktów:
wyraz ułożony z 3 liter - 5 pkt.
wyraz ułożony do 5 liter - 10 pkt.
wyraz ułożony do 8 liter - 15 pkt. 
wyraz powyżej 8 liter - 20 pkt.

nie ma nic cenniejszego
jak czas spĘdzony wspÓlnie
przy Świetnej zaBawie

1 WARIANT
Na początku rozgrywki gracze ustalają między sobą jeden 
wiodący temat gry (np. WAKACJE). Kolejno gracze stając 
na wybrane pola z literami muszą wymyślać wyrazy, które 
kojarzą się i są związane z tematem gry. Oczywiście wyra-
zy nie mogą się powtarzać. Gra polega głównie na szybkim 
kojarzeniu. Wygrywa ten, kto uzbiera największą ilość punk-
tów. Trzeba szybko myśleć i kojarzyć.

W grze obowiązuje jednak kilka prostych zasad. Każdy do-
pisany wyraz jest odpowiednio punktowany i nazwany jest 
wyrazem głównym. Bezpośrednie połączenie z wiodącym 
wyrazem (w tym przypadku WAKACJE) to 20 pkt. Następ-
ne połączenie z wyrazem głównym to już 10 pkt. Każde ko-
lejne niższe połączenie z wyrazem głównym to już tylko 5 
pkt. Dopisywanie wyrazów odbywa się za pomocą trzech 
poziomów. Pierwszy poziom: do głównego wyrazu można 
maksymalnie dopisać 16 nowych wyrazów. Drugi poziom: 
do głównego wyrazu można dopisać tylko 12 nowych wy-
razów. Poziom trzeci: do głównego wyrazu można dopisać 
już tylko 6 nowych wyrazów. Oczywiście te zasady można 
śmiało zmienić i zastosować własne.

Na środku kartki piszesz wielkimi literami wiodący temat 
gry. Kolejno każdy gracz stając na dowolne pole z literami 
dopisuje wyraz, który jest powiązany z tematem wiodącym 
lub dopisanymi pozostałymi wyrazami. Każdy nowy wyraz 
musi być połączony kreską z wyrazem do którego jest do-
pisywany. Tworzy się wtedy pewnego rodzaju graf myślo-
wo - skojarzeniowy. Poniżej przedstawiamy przykład takiej 
rozgrywki. 

wakacje

woda
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1 poziom
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draBina

SZABLONY DO GRY
Wszystkie szablony do gry dostępne są do pobrania i wydru-
kowania na naszej stronie internetowej 8doodles.com/pl/. 
Zaloguj się na swoje konto i w zakładce GRY I SZABLONY 
przejdź do sekcji SZABLONY DO GIER PLANSZOWYCH. Wy-
bierz odpowiedni szablon i wydrukuj na dowolnej drukarce.



4 WARIANT
Tym razem będzie trochę trudniej. Na początku ustalacie 
czas trwania rozgrywki. Można też umówić się, że każdy z 
graczy zbiera określoną liczbę np. 10 liter w jednej rozgryw-
ce. Gra podzielona jest na 2 etapy. 

W pierwszym etapie gry gracze stając pionkiem na po-
szczególne pola kolekcjonują litery i zapisują je na wcze-
śniej przygotowanym szablonie lub na kartce. Każdy gracz 
powinien mieć osobny szablon. W drugim etapie następuje 
proces kreatywnego tworzenia wyrazów z zebranych liter. 
Ponownie ustalacie czas potrzebny w drugiej rundzie, np. 10 
minut. W tym czasie wszyscy gracze tworzą swoje wyrazy. 
Każda litera jest punktowana jako 1 pkt.  Po upływie okre-
ślonego czasu wszyscy gracze po kolei zaczynaja czytać 
spisane wyrazy. Powtarzające się wyrazy nie biorą udziału 
w zliczaniu punktów. Wygrywa ten gracz, który zbierze jak 
największą liczbę punktów. 

5 WARIANT
Odmiana popularnej gry w państwa-miasta. Ten wariant 
gry wykorzystuje szablony, które dostępne są na naszej 
stronie internetowej. Gracze umawiają się jak długo będzie 
toczyć się jedna rozgrywka, np. 20 minut. Gracze poruszają 
się swoimi pionkami po planszy. Gdy gracz stanie na wybra-
nym polu podaje jedną z dostępnych liter. Teraz wszyscy 
gracze wpisują wyrazy zaczynające się na tę literę w odpo-
wiednie pola na szablonie. 

Mamy do dyspozycji następujące kategorie, do których trze-
ba wpisywać wymyślone wyrazy:  1. Geografia i Natura,  2. 
Nauka, 3. Rzecz, 4. Kultura (sztuka, muzyka, film). Wpisy-
wane wyrazy muszą być powiązane z daną kategorią. Gracz 
nie może wykorzystać jednego wyrazu w kilku kategoriach.

Na końcu gry wszyscy czytają swoje wyrazy. Każdy wyraz 
otrzymuje 5 pkt. Wyrazy, które się powtarzają u kilku graczy 
nie są punktowane. Wygrywa ten, kto zbierze największą 
ilość punktów.

6 WARIANT
Najszybsza wersja gry, ale nie najłatwiejsza. Po umiesz-
czeniu pionka na wybranym polu wszyscy gracze podają po 
jednym wyrazie zaczynającym się na litery znajdującą się 
na tym polu. Każdy gracz ma 3 sekundy na podanie wyrazu. 
Jeśli go nie poda, to nie otrzymuje punktów. Nie wolno po-
dawać już użytych wcześniej wyrazów. Można użyte wyrazy 
spisywać na kartce, aby sprawdzać z listą, czy dany wyraz 
był już wcześniej użyty. Gracze sami ustalają jaki będzie 
system punktacji np. 5 pkt. za każdy podany wyraz. Prze-
grywa ten, kto zbierze najmniej punktów.

7 WARIANT
Kolejna propozycja rozgrywki opiera się na budowaniu 
krótkich zdań. Każdy gracz ma 5 rzutów kostką. Kwestia 
ilości rzutów jest umowna, może być ich więcej. Gracz po-
rusza się po planszy w różnych kierunkach. Stając na danym 
polu wybiera jedną literę i zapisuje ją na kartce. Zadaniem 

pozostałych graczy jest ułożenie sensownego zdania skła-
dającego się z wyrazów zaczynających się z pierwszych ze-
branych liter. Litery można układać w dowolnej kolejności. 
Oto przykład: Gracz zebrał następujące litery: O P D D W. Z 
takiego zestawu można stworzyć zdanie: Olek poszedł do 
domu wieczorem. Wygrywa gracz, który ułożył zdanie z naj-
większej ilości liter.

8 WARIANT
Kolejna propozycja rozgrywki jest dla osób, które lubią 
szybkie i proste szkicowanie. Do gry potrzebna będzie kart-
ka papieru i długopis. Gracze przemieszczają się po planszy 
w różnych kierunkach. Gracz, który stanie na wybranym 
polu, wybiera jedną literę. Nie informuje pozostałych graczy 
jaką literę wybrał. Zadaniem gracza jest narysowanie przed-
miotu, który zaczyna się na wybraną literę. Pozostali gracze 
muszą odgadnąć co przedstawia rysunek. Osoba, która jako 
pierwsza odgadła co przedstawia rysunek otrzymuje 10 pkt. 
Wygrywa ten, kto zgarnie największą ilość punktów.

Można także utrudnić sobie rozgrywkę rysując przedmioty, 
które znajdują się w zasięgu wzroku. Spore wyzwanie, które 
też potrafi być ekstremalnie kreatywne. Mile widziana gra 
zespołowa. 

9 WARIANT
Gra trudniejsza i wymagająca. Pierwszy gracz rzuca kost-
ką i stawia swój pionek na wybranym polu. Wybiera literę. 
Wymyśla wyraz (lub spójnik). Kolejny gracz rzuca kostką i 
stawia swój pionek na wybranym polu. Wybiera literę i musi 
dodać wyraz do poprzedniego wyrazu w taki sposób, aby 
zdanie nabierało sensu.

Przykładowo: pierwszy gracz wybrał literę „A” i podał wy-
raz Andrzej. Drugi gracz wybrał literę „I” użył jej jako spójnik  
tworząc Andrzej i. Następny gracz wybrał „M” i dodał wyraz 
Małgosia tworząc zdanie Andrzej i Małgosia. Kolejny gracz 
wybrał literę „W” i dodał ja tworząc zdanie Andrzej i Małgosia 
wyjechali... 

Dokładamy nowe wyrazy tworząc krótką historyjkę. Zdania 
muszą brzmieć sensownie. Każdy dodany wyraz to zdobyte 
5 pkt. Jeśli kolejny gracz nie może wymyśleć i dodać ko-
lejnego członu zdania, traci kolejkę i nie zdobywa punktów. 
Wygrywa ten, kto zdobędzie jak największą ilość punktów. 
Gra wymaga szybkiego myślenia i kojarzenia oraz sporej 
dawki kreatywności.

czytaj 
opowiadaj
twÓrz

STAWIAMY NA KREATYWNOŚĆ
Gra FORMFINITY (ang. FORMFINITY) jest tak zaprojektowa-
na, aby dostarczać wielu niezapomnianych chwil spędzo-
nych wspólnie. Mocno wspomaga wyobraźnię i planowanie 
przestrzenne. Posiada nieograniczone możliwości wymy-
ślania własnych reguł gry.  



DOŁĄCZ DO NAS  
NA PORTALACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

• FACEBOOK/8doodles
• TWITTER/8doodlescom
• INSTAGRAM/8doodles
• ISSUU/8doodles

Na portalach społecznościowych 
w postach używaj

#8doodles

8DOODLES.COM/PL/SKLEP/

DLA TWOJEJ WYGODY
SKLEP INTERNETOWY 
OTWARTY JEST 24/7

KONCEPT - PROJEKT - PUBLIKACJA 
GRY PLANSZOWE, KARCIANE I KOŚCIANE 
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