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ZASADY GRY 

W naszej grze-pościgu za Zbójem Ma
dejem może uczestniczyć dwoje i więcej 

dzieci. Zwycięży to dziecko, które pierw
sze dotrze do końca ścieżki, po której 
ucieka Zbój. A dotrzeć do końca drogi 
nie jest wcale łatwo: sprytny Zbój zmie
nia kierunek ucieczki - wtedy goniący go 
Strażnicy Królewscy mylą drogę i błą

dzą. Droga pościgu prowadzi obok chatki 
Baby J agi, a ta może zaczarować Strażni
ków. Gdy tropiący Zbója wybiorą zły 

fortel, kłócą się lub odpoczywają - sa
mi powodują osłabienie tempa pościgu. 

Jeżeli jednak Strażnicy działają zgodnie, 
są dla siebie i innych uprzejmi i mili -
jeżeli są dobrymi tropicielami - czeka 
ich nagroda : szczęśliwie kończą wypra
wę i zostają zwycięzcami. Do naszej gry 
potrzebna jest, jak do „chińczyka", ko
stka i zawodnicy-pionki (mogą to być na 
przykład małe kolorowe guziki). Oo po
ścigu za Zbójem można przystąpić do
piero wtedy, gdy Król Piramidon wyda 
odpowiedni rozkaz, to znaczy, gdy rzu
cona kostka wskaże sześć kropek (punk
tów). Rzuty kostką odbywają się na 
zmianę (raz jedno dziecko, raz drugie). 
Jeżeli w czasie pościgu pionek-zawodnik 
zatrzyma się na polu: 

- „kłótnia", cofa się 6 pól 
- „zmylenie tropu", cofa się 2 pola 
- „nieudany fortel", cofa się 3 pola 
- „odpoczynek", traci ruch 
- „zaczarowanie przez Babę Jagę", cofa 

się 3 pola 
- „dobry tropiciel", skraca drogę pościgu 
- „zły tropiciel", wydłuża drogę pościgu 

Życzymy Wam dobrej zabawy! Uważaj

cie na czyhające przeszkody i niebez
pieczeństwa! 
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PIOSENKA KROLEWNY SASANKI 

Na gałązce siedzi wróbel 
Głośnonucl:ćwłt,ćwłt,ćwir 
Przysluc;hujĄ się sąsiedzi 
Trznadel, sójka oraz gil. 

Piosnka wróbla jest prześliczna 
Wielbi słońce, ziemię, las 
Tyle w piosnce tej uczucia 
Ze wzruszyła nawet glaz. 

Wróbel skończył, dygnll} pięknie 
A las brawa bije mu 
Wszyscy proszą go o bisy 
Wróbel zaś się kłania w pół. 

Właśnie zacząć miał bisować 
Gdy wilk z kniei wyjrzał zły 
Więc czmychnęli precz widzowie 
Bo przed wilkiem każdy drży „. 

BARDZO BOHATERSKA P IOSENKA 
PANA ZióLKI I PANA CHMURKI 

My jesteśmy Królewscy Strażnicy 
My jesteśmy śmiałe zuchy 
Nie boimy się nikogo 
Ani słonia, ani muchy. 

My jesteśmy Królewscy Strażnicy 
Nawet zbój przed nami wieje 
My po piętach mu depczemy 
Czy pogoda, czy deszcz leje. 

My jesteśmy Królewscy Strażnicy 
I zbój w ręce nasze wpadnie 
Wówczas katu go oddamy 
I zbójowi głowa spadnie ... 

PIOSENKA FINALOWA 

J~ się bajka skończyła 
I jak to w pajkach bywa 
Dobro w końcu zwycięża 
A zawsze zło przegrywa. 

Madej przestał rabować 
Już nie chce więcej być zbójem 
Więc w nagrodę zostanie 
Dziś mianowany Wujem. 

Czarownica zaś stara 
W klatce będzie pod kluczem 
I możecie nam wierzyć 
Tam się czarów oduczy. 

Jak.i z bajki tej morał ? 
Które z dzieci odgadnie? 
Że kto pod kim dól kopie 
Ten w końcu sam w niego wpadnie I 
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