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Lotto Zapachowe 
Od 1 do 5 graczy - Od 4 do 99 lat 

Zalety gry 
JuŜ od najmłodszych lat dzieci są niezwykle czułe na zapachy. Właśnie dzięki tej wraŜliwości mogą 
uczyć się rozpoznawać poszczególne aromaty stanowiące elementy otaczającego nas świata. Gra „Le 
Loto des Odeurs” (Loteria Zapachów) przenosi równieŜ jej uczestników do świata wspomnień i pomaga 
przywołać wydarzenia z przeszłości. 

Cel gry 
W grze wygrywa ten, kto najszybciej ustawi na swojej planszy lub planszach pojemniczki z zapachami 
odpowiadające rysunkom umieszczonym na kartonikach. Chcąc sprawdzić, czy zapach jest zgodny z 
rysunkiem, naleŜy odczytać jego nazwę na odwrocie pojemniczka. 

Dobór zapachów 
Esencje zapachowe uŜywane w grze zostały dobrane z największą starannością przez perfumiarza, 
który zadbał o to, by jak najwierniej przypominały zapachy przyrody oraz środowiska domowego. 
Jednak podobnie jak kolory, zapachy mają swoje niuanse. NaleŜy zatem nauczyć się rozpoznawać 
ogólną bazę danego aromatu. Na przykład jeśli ktoś jada wyłącznie Ŝółte jabłka odmiany golden, 
prawdopodobnie podczas gry będzie miał problem z natychmiastowym rozpoznaniem zapachu 
zielonego jabłka. 
 
 
Nazwa po francusku Nazwa po polsku Nazwa po francusku Nazwa po polsku 

Eucalyptus Eukaliptus Ananas Ananas 
Melon Melon Biscuit Herbatniki 
Vanille Wanilia Mer Morze 
Champignon Grzyby Fraise Truskawka 
Muguet Konwalia Orange Pomarańcza 
Violette Fiołek Chevrefeuille Wiciokrzew 
Lavande Lawenda Pin Sosna 
Noix de coco Kokos Abricot Morela 
Pamplemousse Grejpfrut Chassis Czarna porzeczka 
Pomne Jabłko Miel Miód 
Noisette Orzech laskowy Citron Cytryna 
Herbe Trawa Feu de bois Drewno opałowe 
Banane Banan Fleur d’oranger Kwiat pomarańczy 
Rose RóŜa Fenouil Koper włoski 
Menthe Mięta Salon Mydło 

Przygotowanie do gry 
Otworzyć 30 pojemniczków, delikatnie umieszczając wieczka w ich dolnej części. W zaleŜności od 
liczby graczy rozdać kaŜdemu jedną lub dwie plansze. Od momentu rozpoczęcia gry naleŜy uwaŜać, 
by kaŜde wieczko umieszczone było przy odpowiednim pojemniczku, poniewaŜ w przeciwnym razie 
wieczka mogą zostać pomylone, a zapachy wymieszać się. 

Zasady gry 
Pierwszy gracz wyciąga jeden pojemniczek, próbuje odgadnąć zapach, po czym ustawia pojemniczek 
na rysunku umieszczonym na jednej ze swoich plansz. Jeśli nie uda mu się rozpoznać zapachu lub 
jeśli zapach nie odpowiada rysunkom na kartonikach, wtedy odkłada pojemniczek z powrotem do 
zestawu, ale umieszcza go nieco z boku, by znowu na niego nie trafić. 
Drugi gracz wykonuje te same czynności, następni gracze podobnie. Pojemniczki, które zostały 
odstawione na bok przez jednego lub kilku graczy, są następnie poddawane ponownym badaniom 
węchowym. 
Gra zostaje przerwana przez tego z graczy, który jako pierwszy ustawi wszystkie pojemniczki na swojej 
planszy lub planszach. W tym momencie naleŜy z powrotem umieścić wieczka na pojemniczkach, a 
następnie odwrócić je w celu sprawdzenia prawidłowej nazwy zapachu. 
W przypadku, kiedy na Ŝadnej z plansz nie ustawiono prawidłowo odpowiednich zapachów, gra zostaje 
wznowiona – pojemniczki błędnie umieszczone na planszach zostają odłoŜone do zestawu wraz z 
pozostałymi. Gra trwa do momentu, aŜ któryś z graczy rozpozna wszystkie zapachy odpowiadające 
rysunkom ze swojej planszy lub plansz. 
Jeśli w grze bierze udział tylko jeden osoba, umieszcza ona wszystkie plansze przed sobą, po czym 
kolejno wącha flakoniki i ustawia je na odpowiednich rysunkach. 
Gracz posiadający 4 karty jest eliminowany z dalszej gry. Nie ma juŜ prawa do próbowania kolejnych 
smaków, poniewaŜ traktowany jest jako „element zakłócający”, który przeszkadza pozostałym graczom 
w poprawnym odgadywaniu. 
Po spróbowaniu wszystkich smaków moŜna za karę  odjąć graczom jeden pojemniczek za jedną 
posiadaną kartę. Gracz, który zgromadził największą liczbę pojemniczków ze smakami, a nie posiada 
Ŝadnych karnych kart, mianowany jest „KRÓLEM lub KRÓLOWĄ SMAKU”. 
jest owocem pochodzącym z Azji. Aby poczuć pełnię smaku tego owocu naleŜy go wcześniej 
ugotować, upiec lub wysuszyć. Aromat morelowy uŜyty w cukierkach został opracowany na bazie 
cząsteczek syntetycznych. 

Zalecenia 
Pojemniczki słuŜą do wąchania, a nie do ssania, naleŜy więc zabronić dzieciom wkładania ich do buzi. 
Wąchając zapachy, naleŜy trzymać pojemniczek w odległości 1cm od nosa. Gra nie nadaje się dla 
dzieci poniŜej 36 miesiąca Ŝycia ze względu na zawarte w niej drobne elementy, które mogą zostać 
połknięte. NaleŜy trzymać grę z dala od źródeł ciepła oraz słońca. Trwałość gry zaleŜy od 
prawidłowego jej uŜytkowania i moŜe wynosić ponad 2 lata. 

Wszelkie uwagi i zastrzeŜenia prosimy kierować na adres: 
I.Dyląg Allegro Sp.j. – ul. Wadowicka 12 – 30-415 Kraków - www.allegro-marketing.pl, www.dadum.pl 

wyłączny importer i dystrybutor w Polsce firmy: 
Sentosphère – 59 bld du général Martial Valin – 75 015 Paris, Francja – www.sentosphere.fr 


