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Bilard

Zapraszamy do gry w bilard. Spróbuj wbić wszystkie

niebieskie kule do łuz za pomocą kuli czerwonej. Pamiętaj,

że masz tylko 10 prób. Gra wieloosobowa.

Kręgle II

Zapraszamy do gry w kręgle. Zbij jak najwięcej kręgli i

zdobądź więcej punktów od swoich kolegów. Uważaj, masz

tylko 3 próby! Gra dla 1 osoby.

Piłki na plaży

Wybij jak najwięcej piłek poza planszę. Za każdą wybitą

piłkę otrzymasz 1 punkt. Przegrasz, gdy piłka spadnie do

morza. Gra wieloosobowa.
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Piłka dla czterech

Odbijaj piłkę trafiając ją kulami z wyrzutni i strzelaj gole

przeciwnikom. Gra dla 2 lub 4 osób.

Golf

Uderzaj piłeczkę golfową z odpowiednią siłą i doprowadź ją

do dołka jak najmniejszą ilością uderzeń. Gra dla 1 osoby.

Flipper

Odbijaj kulkę jak najdłużej i zdobądź jak najwięcej punktów.

Gra dla 1 osoby.
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Choinki

Zbij wszystkie prezenty za pomocą spadającej bombki.

Kierujesz nią poprzez obracanie choinek. Gra dla 1 lub 2

osób.

Grzybobranie II

Krasnal wybrał się na grzyby. Zbieraj prawdziwki, unikaj

muchomorów, a przez strumyki przechodź po pniu drzewa.

Gra dla 1 osoby.

Dziobaki

Pomóż puszkom Pączkojadom zjeść jak najwięcej

pączków. Uważaj na Dziobaki, które lecą w przeciwną

stronę. Przemieszczając się po planszy sterujesz stadem

Pączkojadów, które będzie Cię gonić. Gra dla 1 osoby.
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Łasuchy

Wybierz Łasucha i zjedz jak najwięcej cukierków w

odpowiednim kolorze. Uważaj, nie jedz innych kolorów.

Wygrywa Łasuch, który pierwszy zje 10 cukierków. Gra

wieloosobowa.

Głodny dinozaur

Głodny jak Dinozaur? Na co czekasz? Strąć ogonem jak

najwięcej owoców. Gra dla 1 osoby.

Dzwoneczki

Odbijaj spadające kulki, celuj do dzwoneczków i zbieraj jak

najwięcej punktów. Staraj się celować w te z największą

liczbą punktów. Gra dla 1 osoby.
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Dwa królestwa

Wybierz swoje królestwo i zburz wszystkie zamki

przeciwnika. Wygrywa osoba, która jako pierwsza zburzy

wszystkie zamki przeciwnika. Gra dla 2 osób.

Łucznicy

Wybierz swój łuk i strzelaj do jabłek. Wygrywa osoba, która

pierwsza zestrzeli 10 jabłek. Gra wieloosobowa.

Rykoszet

Wybierz swój kolor i zniszcz wyrzutnie przeciwników.

Wygrywa osoba, która sama pozostanie na planszy. Gra

wieloosobowa.
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Farby

Chlap farbami na pozostałych graczy. Wygrywa osoba

najmniej zachlapana. Gra dla 2 osób.

Katapulta

Wystrzelaj kamienie z odpowiednią siłą, żeby strącić jak

najwięcej przedmiotów. Gra dla 1 osoby.

Magiczne kule

Skomponuj własny utwór na magicznej perkusji. Wyrzucaj

kule z magicznej butelki i komponuj muzykę. Dodatkowe

punkty dostaniesz za każde dotknięcie niebieskiej kuli.
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Kwiaty

Spaceruj po łące i twórz nowe fantastyczne kwiaty. Gra

wieloosobowa.

Fajerwerki

Stwórz własny pokaz fajerwerków. Gra wieloosobowa.

Kalejdoskop

Baw się i twórz fantastyczne wzory jak w kalejdoskopie.

Gra wieloosobowa.
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Zwierzątko

Stwórz swoje własne zwierzątko-przytulankę. Gra

wieloosobowa.

Obrotowe platformy

Spróbuj włożyć 4 kule do 4 koszyków umieszczonych na

bokach planszy. Pochylaj platformy i kontroluj upływający

czas. Gra dla 1 lub 2 osób.

Ładowarka

Na placu budowy panuje nieporządek. Przy pomocy

ładowarki przesuń skrzynie, rury i beczki do odpowiednich

rogów. Masz na to 100 sekund. Gra dla 1 osoby.
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Klejnoty

W twoim skarbcu jest bałagan. Włóż rozsypane skarby do

odpowiednich skrzyń. Masz na to 100 sekund. Gra dla 1

osoby.

Dźwig

Steruj dźwigiem i przenieś ładunek na ciężarówkę. Gra dla

1-2 osób.

Zjeżdżalnia

Pomóż uśmiechniętym buźkom bezpiecznie zjechać po

zjeżdżalni. Uważaj na kolczaste buźki! Gra dla 1 lub 2 osób.
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Zakręcony labirynt

Zbierz 10 złotych monet w maksimum 200 sekund. Obracaj

labirynt i turlaj ludzika. Gra dla 1 lub 2 osób.

Piramida

Pomóż skrzatowi zebrać wszystkie diamenty i unikaj

kontaktu z latającym duchem. Gra dla 1 lub 2 osób.

Myszka

Mała myszka znalazła ogromny kawałek sera. Teraz może

najeść się do syta. Musi tylko uważać, aby nie wpaść do

dziury. Gra dla 1 osoby.
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Żuczek

Steruj żuczkiem i pomóż mu przejść labirynt. Gra dla 1-4

osób.

Uwolnij baloniki

Steruj przejściami i uwolnij jak najwięcej baloników. Uważaj

na kaktusy. Gra dla 1 osoby.

Strażak

Praca strażaka wymaga sprawności i cierpliwości. Spróbuj

ugasić wszystkie pożary w budynku. Śpiesz się, bo masz

mało czasu. Gra dla 1 osoby.
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Surfer

Posurfuj w oceanie. Spróbuj dopłynąć jak najdalej. Gra dla 1

lub 2 osób.

Kelner

Praca kelnera na statku nie jest łatwa, szczególnie gdy

morze jest wzburzone. Utrzymaj naczynia na tacy jak

najdłużej się da. Gra dla 1 osoby.

Słoń

Słoń w składzie porcelany - wszyscy znają tą historię.

Pomóż małemu słoniowi zebrać wszystkie arbuzy i nie

potłuc naczyń. Gra dla 1 osoby.
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Pasikoniki

Skacz po liściach jak najwyżej i wyprzedź pozostałych

graczy. Gra dla 1 – 2 osób.

Motyle

Przemień się w motyla i lataj tak długo jak potrafisz. Często

siadaj na kwiatki, aby nieco odpocząć i odzyskać siły. Tylko

uważaj na pająki! Gra dla 1 osoby.

Ptak

Przemień się w tropikalnego ptaka. Leć przez dżunglę i

zjedz jak najwięcej smacznych owoców w 130 sekund.

Unikaj kolczastych nasion. Gra dla 1 lub 2 osób.

tel. +48 22 610 02 30

e-mail: biuro@funtronic.eu

www.funtronic.eu

Funtronic sp. z o.o.

Kolumbijska 11, 01-991 Warszawa

H. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce



Rybka

Mała rybka bardzo lubi łapać bąbelki powietrza. Pomóż jej

złapać ich jak najwięcej. Unikaj raf koralowych.

Świnka

Myszki gonią świnkę. Pomóż jej uciec. Dużo się ruszaj po

planszy, a świnka będzie sama biegać za Tobą. Gra

wieloosobowa.

Żaby

Łap muchy i unikaj os. Wygrywa ten, kto pierwszy złapie 10

much. Gra wieloosobowa.
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Kameleon

Znajdź sposób, żeby wtopić się w otoczenie. Gra

wieloosobowa.

Asteroidy

Twój statek kosmiczny leci przez pole niebezpiecznych

asteroidów. Strzelaj do nich lub ich unikaj. Jeśli skończy ci

się amunicja łap nową. Gra dla 1 osoby.

Cztery planety

Zestrzel satelity przeciwników. Wygrywa gracz z

przynajmniej jednym ocalałym satelitą. Gra dla 4 osób.
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Księżycowy spacer

Przeskakuj przeszkody z odpowiednią siłą w warunkach

zmniejszonego przyciągania. Gra dla 1–2 osób.

Podwodne zwierzęta

Nurkuj w oceanie i odkrywaj fantastyczne podwodne

stworzenia. Gra wieloosobowa.

Spacer w chmurach

Przeskakuj z chmurki na chmurkę i utrzymaj się w

powietrzu jak najdłużej potrafisz.
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