
Top Scent

Liczba graczy: 3 – 6

Wiek: od 6 lat

Cel gry: zgromadzić jak największą liczbę kart, rozpoznając zapachy owoców.

Przygotowanie do gry

• Włożyć  wieczka  pod spód każdego  pojemnika  zapachowego,  by nie  było  widać

odpowiedzi, następnie pojemniki ułożyć dowolnie na stole.

• Rozdać  taką  samą  liczbę kart każdemu z graczy - gracze powinni trzymać  zakryte

karty w ręce. Pozostałe karty należy odłożyć do pudełka.

• Gracze muszą tworzyć krąg, a kostka powinna znajdować się z zasięgu ręki.

• Należy przygotować  pudełko zapałek (na przykład),  ponieważ  zapałki  będą  służyć

jako punkty karne.

Zasady gry

Jedna partia składa się z kilku rund. W każdej z nich należy rozpoznać  zapach, następnie

policzyć,  ile  razy  na  kartach  pojawia  się  odpowiadający  mu  obrazek,  w  zależności  od

wyrzuconej liczby oczek.

Przebieg rozgrywki

Po kolei każdy z graczy wącha pierwszy wybrany pojemniczek zapachowy, ale żaden z nich

nie ujawnia swoich podejrzeń  co do zapachu.  Kiedy już  wszyscy  gracze zapoznają  się  z

zapachem należy rzucić kostką, aby dowiedzieć się, ile razy dany owoc powinien pojawić się

na kartach. Jako że kostka ma od 1 do 6 oczek, tak więc maksymalnie trzeba doliczyć się 6

owoców odpowiadających wybranemu zapachowi, po czym można „rozbi ć pulę”.

1. Najmłodszy z graczy odsłania swoją pierwszą  kartę  i  kładzie ją na środku, drugi  gracz

odsłania z kolei swoją kartę i kładzie ją na karcie pierwszego gracza, i tak dalej. Kupka kart

tworzy  pulę.  W  miarę  wykładania  kart  gracze  muszą  określić  owoc,  którego  zapach

rozpoznali i podliczyć, ile razy ten owoc pojawił się na kartach.

Na jednej karcie dany owoc może pojawić się 1, 2 lub 3 razy i może być różnej wielkości.

Przez to zabawa staje się trudniejsza, więc trzeba być bardziej uważnym.



Pulę  należy  rozbić  w  momencie,  kiedy  liczba  owoców  wskazana  przez  kostkę  została

osiągnięta lub przekroczona.

2.  Kiedy  tylko  rozpoznany  owoc  pojawi  się  na  kartach  tyle  razy,  ile  wskazała  liczba

wyrzuconych oczek, można rozbijać pulę!

• Jeśli zapach został prawidłowo rozpoznany i jeśli pojawił się tyle razy, ile wskazała

liczba  wyrzuconych  oczek,  pierwszy  gracz  rozbijający  pulę  zgarnia  wszystkie

karty . Jeśli gracz błędnie rozpoznał zapach, otrzymuje 1 punkt karny  (jedną zapałkę)

i jest wykluczony z gry do końca rundy.

• Jeśli któryś z graczy oszukuje, zostaje natychmiast wykluczony z gry do końca rundy.

• W przypadku, gdy kilku graczy rozbija pulę jednocześnie:

Jeśli zapach został prawidłowo rozpoznany i owoc pojawił się tyle razy, ile wskazała

liczba  wyrzuconych  oczek,  pulę  rozbija  jedynie  ten  gracz,  który  trzyma  dłoń  na

kartach. Jeśli  dłonie kilku graczy „zbijały” jednocześnie, wtedy dzielą pulę między

sobą (w razie nieparzystej liczby jedna karta odkładana jest na bok).

[rysunek obok:]

Rozpoznanym owocem jest truskawka.

Rozbijanie puli w momencie pojawienia się co najmniej 3 truskawek.

3. Koniec rundy następuje w momencie, gdy któryś z graczy rozbija pulę. Zwycięzca rundy

zaczyna  kolejną  rozgrywkę,  wybierając  na chybił  trafił  kolejny  pojemniczek  zapachowy.

Następnie rzuca kostką i odwraca swoją pierwsza kartę, która zapoczątkuje nową pulę, i tak

dalej.

Zakończenie gry

Zwycięża ten gracz,  któremu udało się  zdobyć  jak najwięcej  kart,  podczas gdy pozostali

gracze nie mają ich już wcale.

Gracz jest  wykluczony z gry w momencie, kiedy nie ma już  żadnych swoich kart lub w

sytuacji, gdy zgromadzi 3 punkty karne.  

Zalecenia

• W  trakcie  rundy,  zanim  zostanie  ujawniona  prawidłowa  odpowiedź,  wybrany

pojemniczek zapachowy powinien być  odłożony na bok, by gracze nie mylili  go z



pozostałymi.  Po  zakończeniu  rundy  pojemniczek  ponownie  zostaje  umieszczony

wśród pozostałych zapachów.

• Pojemniczki  zapachowe  przeznaczone  są  do  wąchania,  nie  do  ssania,  dlatego  też

dzieci  nie powinny wkładać  ich do ust.  Wąchając,  należy trzymać  pojemniczek w

odległości jednego centymetra od nosa.

• Aby zapachy się nie wymieszały należy dbać o to, by każdy pojemniczek miał zawsze

swoją pokrywkę i by pojemniczki nie były wkładane luzem.

• Przechowywać grę z dala od źródeł ciepła oraz z dala od słońca.

• Jeśli  gra jest przechowywana w odpowiednich warunkach, jej  data ważności może

wynosić ponad trzy lata.


