
Piou Piou 
od 6 lat 
2 - 5 graczy 

Zawartość opakowania: 
31 kart (4 lisy, 10 kogutów, 10 kur, 7 gniazd) i 23 jaja/kurczaczki. 

Cel gry: 
Wygrywa ten z graczy, który jako pierwszy zgromadzi 3 kurczaczki. 

Zasady gry: 
Pośrodku ułoŜyć stosik kart „jajek” w taki sposób, by na górze widoczny był obrazek z 
jajkiem. Przetasować karty. Rozdać kaŜdemu z graczy po 4 karty. Pozostałe karty leŜą na 
kupce obok stosiku z „jajkami”. Grę rozpoczyna najmłodszy z graczy. Gra toczy się zgodnie  
z ruchem wskazówek zegara.  
 
Kiedy nadchodzi kolejka któregoś z graczy, moŜe on zrobić następujące ruchy: 
- wykonać jedno z zadań gry 
- LUB oddać jedną kartę do banku 
- LUB wybrać jedną z kart i oddać ją następnemu graczowi, ale bez pokazywania jej 
pozostałym graczom 
 
WAśNE: Pod koniec kolejki kaŜdy z graczy powinien mieć w ręku 4 karty, więc jeśli to 
konieczne, gracz dobiera z kupki tyle kart, ile mu brakuje do wymaganej liczby. Potem swoją 
kolejkę rozpoczyna następny gracz. 
 

ZADANIA GRY: 
- Zniesienie jajka 
Kiedy któryś z graczy przedstawi 3 karty: koguta, kurę i gniazdo, wtedy moŜe wziąć ze 
stosiku jedna kartę „jajko”. Kładzie ją przed sobą w taki sposób, by widoczny był obrazek z 
jajkiem. 
- Wyklucie się kurczaczka 
Gracz przedstawia 2 karty „kury” i musi przy tym zagdakać. Następnie moŜe odwrócić jedną 
ze swych kart „jaj” i wtedy pojawia się świeŜo wykluty kurczaczek. 
- Zabranie jednej karty innemu graczowi 
Gracz przedstawia kartę z lisem któremuś ze swoich przeciwników i Ŝąda od niego karty 
„jajko”. (nie moŜe Ŝądać kurczaczka). Przeciwnik moŜe przeciwstawić się temu Ŝądaniu, 
przedstawiając 2 karty „kury” (od razu odkłada je do banku i z kupki kart pośrodku ciągnie 2 
nowe karty). 
Wszystkie karty przedstawiane przez graczy są od razu odkładane do banku i zastępowane 
kartami z kupki pośrodku. Jeśli kończą się karty z kupki , odwraca się karty znajdujące się w 
banku.  
UWAGA:  nie moŜna wykonać zadań: zniesienie jajka i wykluwanie kurczaczka, natychmiast 
po wyciągnięciu karty z kupki! 
 
Zawiera drobne elementy, które mogą zostać połknięte. 
 


