
Gry Print and Play (drukuj i graj) 

 

Gry planszowe łączą pokolenia. Tę prawdę warto wykorzystać w czasie, który intensywnie jak 

nigdy wcześniej spędzamy w rodzinnym gronie. Jeśli wszystkie posiadane gry ograliście już do 

znudzenia, spieszymy Wam z pomocą. W tym trudnym czasie wielu wydawców udostępnia 

specjalne wersje swoich planszówek w postaci plików „Print & Play” do samodzielnego wydruku 

w domu. Wystarczy drukarka, grubszy papier (gra będzie trwalsza) i do dzieła. Poniżej kilka 

linków do bogatej, nieustannie powiększającej się kolekcji bardziej lub mniej znanych 

planszówek.  

Kingdomino 

Jesteś władcą poszukującym nowych ziem, który pragnie powiększyć swoje królestwo. Będziesz 

musiał przemierzyć wszystkie tereny – pola uprawne, jeziora i góry – żeby odnaleźć te 

najbogatsze. Ale ostrożnie, inni władcy także mają na nie zakusy. Wersja dla dwóch osób. 

Odpowiednia dla graczy od 8 roku życia.  

http://foxgames.pl/wp-content/uploads/2020/03/KINGDOMINO_DARMOWE_instrukcja.pdf 

Kingdomino Dwór  

Dodatek do gry Kingdomino zawierający dodatkowe komponenty urozmaicające rozgrywkę: 

pszenicę, drewno, ryby i owce. 

http://foxgames.pl/wp-content/uploads/2020/03/KINGDOMINO_DWOR_PnP.pdf 

Magic Maze (Weź i czmychaj) 

Jest to gra kooperacyjna, w której wszyscy razem, w tym samym czasie sterujecie pionkami, ale 

każdy może tylko wykonać ruch wskazany przez własny żeton akcji. Celem gry jest odnalezienie 

w centrum handlowym ekwipunku dla bohaterów, a następnie jak najszybsze opuszczenie 

budynku. Ale nie będzie łatwo: podczas rozgrywki nie możecie się porozumiewać, co najwyżej 

wymownie spojrzeć i postawić przed innym graczem pionek „Zrób coś”.  Gra przewidziana jest 

dla dwóch osób, ale można zagrać i w czwórkę.  

https://lacerta.pl/pliki/magic-maze/magic-maze-demo.pdf 

Dobble 

Jedna z najpopularniejszych gier rodzinnych, która pozwala ćwiczyć koncentrację, 

spostrzegawczość i refleks. Aby wygrać, musimy jak najszybciej znaleźć na dwóch kartach parę 

identycznych symboli. Oczywiście zanim zrobią to pozostali gracze! Odpowiednia dla graczy od 

6 roku życia.  

https://print-and-play.asmodee.fun/files/dobble/dobble_demokit_en.pdf 

Dixit 

Przepięknie ilustrowana karcianka, która pobudzi naszą wyobraźnię do tworzenia wyjątkowych 

skojarzeń. Na podstawie ilustracji, uczestnicy będą wymyślali rozmaite hasła, a następnie 
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spróbują odgadnąć, które skojarzenie było tym podstawowym. Odpowiednia dla graczy od 

8 roku życia.  

https://print-and-play.asmodee.fun/files/dixit/dixit_pnp_cards.pdf 

Timeline 

Dynamiczna gra, w której będziemy mogli wykorzystać zarówno swoją wiedzę, jak i intuicję 

w dziedzinie historii. Naszym zadaniem jest umieszczanie kolejnych wydarzeń (związanych 

z wynalazkami i odkryciami z całego świata) na osi czasu. Odpowiednia dla graczy powyżej 

8 roku życia. Wersja angielska. 

https://print-and-play.asmodee.fun/files/timeline/timeline_demo_en.pdf 

Unlock! 

Oparta na współpracy gra inspirowana zabawami typu escape room. Pozwala przeżyć niezwykłe 

przygody z użyciem dostępnych kart oraz dedykowanej aplikacji. Kolejne karty umożliwią nam 

wyszukiwanie przedmiotów, łączenie obiektów i rozwiązywanie kolejnych zagadek. 

Odpowiednia dla graczy powyżej 10 lat.  Wersja angielska. 

https://print-and-play.asmodee.fun/pl/unlock/ 

Cortex 

Zabierz swój mózg na salę gimnastyczną i trenuj pamięć, logiczne myślenie oraz szybkość 

reakcji. Podczas rozgrywki będziecie rozwiązywali rozmaite zadania takie jak labirynty, puzzle 

czy uzupełnianki. A to wszystko pod presją czasu! Odpowiednia dla graczy powyżej 8 lat. Wersja 

angielska. 

https://print-and-play.asmodee.fun/files/cortex/cortex_demo_en.pdf 

Combo color 

Strategiczna gra rodzinna, w której staramy się rozszerzać swoje terytorium poprzez stopniowe 

kolorowanie kolejnych pól na planszy. Działaj taktycznie, zdobywaj przedmioty i mnóż swoje 

punkty aż do zwycięstwa! Odpowiednia dla graczy powyżej 8 lat. Wersja angielska. 

https://print-and-play.asmodee.fun/files/combo/combo_color_pnp_en.pdf 

Concept 

Nie musisz mówić, żeby się dogadać. Naprowadź innych na setki przedmiotów, postaci i tytułów 

przez łączenie wieloznacznych obrazków! Wersja angielska. 

https://print-and-play.asmodee.fun/files/concept/concept_pnp_en.pdf 

Concept Kids Animals  

Koncept Kids - Zwierzaki to specjalna, kooperacyjna wersja Konceptu w pełni przystosowana 

do potrzeb maluchów od 4 roku życia. Celem gry jest wykorzystanie planszy z ikonami, 

by przekazać informacje o jak największej liczbie zwierząt. Podczas zabawy współpracujemy 

i wygrywamy wspólnie, jako drużyna. Wersja angielska. 

https://print-and-play.asmodee.fun/files/concept-kids/ck_animals_print_and_play_en.pdf 
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One Key 

Zaginiony Klucz to lekka i inteligentna gra łącząca przepiękne ilustracje z dedukcją i pracą na 

skojarzeniach. Podczas zabawy lider daje pozostałym graczom wskazówki, na podstawie których 

będą usuwali kolejne elementy z puli tak długo, aż znajdą tytułowy zaginiony klucz. Czy uda się 

to również Twojej drużynie? Odpowiednia dla graczy od 8 roku życia. Wersja angielska. 

https://print-and-play.asmodee.fun/files/one-key/one_key_print_and_play_en.pdf 

Bandido – Covid-19 

Gra  jest wersją specjalną bestsellerowej kooperacyjnej karcianki Bandido. Pomóżcie 

powstrzymać wirusa przed rozprzestrzenianiem się. Ale uwaga! Wirus jest bardzo sprytny 

i wciąż szuka nowych dróg. Trzeba je zablokować, zagrywając odpowiednio karty tuneli. 

Wykładając kartę musimy jednak zwracać uwagę, by nie otworzyć mu nowych możliwości 

ucieczki. Odpowiednia dla graczy od 6 roku życia. Wersja polska. 

https://vertima.trade/wp-content/uploads/2020/04/Bandido-Covid-19.pdf 

Rolling Village 

Jako burmistrz miasteczka będziesz wypełniać swój arkusz gracza stawianymi według 

określonych zasad projektami (dom, las, staw i plac), zdobywając za nie punkty. W grze może 

wziąć udział od jednego do dwunastu graczy. Odpowiednia dla graczy od 8 roku życia. Wersja 

polska. 

Zasady: https://www.zagramy.net/wp-content/uploads/2020/03/RV-Instrukcja_PL-

Zagramy.net_.pdf 

Arkusz miasteczka: https://www.zagramy.net/wp-content/uploads/2020/03/RV-1x-Arkusz-

miasteczka_PL-Zagramy.net_.pdf 

A4 Quest – Pierwsza wyprawa w głąb otchłani 

A4 Quest to gra oparta o scenariusze, nazywane również przygodami, dlatego Twoje zadanie 

będzie się różniło w zależności od tego jaki scenariusz wybierzesz. W pierwszej przygodzie 

zadanie jest proste - dotrzyj do monstrum, które grasuje w głębinach jaskini i zgładź je! 

https://drive.google.com/file/d/0B9LRfJpTcuMBdmpzTGZSX3F2Tk0/view 

Catan 

Dla posiadaczy gry Catan wydawnictwo Galakta umieściło na swojej stronie scenariusz do 

wydruku #zostańwdomu, który urozmaici znaną na pamięć rozgrywkę. 

W trudnych czasach ważne jest, aby ludzie sobie pomagali i wzajemnie się wspierali. Zmiana 

nastąpiła nawet w sercu złodzieja – od teraz zamiast kraść cenne surowce, woli rozdawać je 

potrzebującym. Scenariusz do wykorzystania z samą grą podstawową, a także z rozszerzeniami 

Żeglarze oraz Miasta i Rycerze. 

http://galakta.pl/wp-content/uploads/2020/04/CATAN_zostanwdomu.pdf 

Część z powyższych gier udostępnia Wydawnictwo Rebel we współpracy z firmą Asmodee, 

oferując do nich darmowy dostęp. Lista gier do samodzielnego wydruku cały czas się 

powiększa. Warto tu zaglądać: https://print-and-play.asmodee.fun/pl/ 
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