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Mojo Family Fun jest grą zdań.
Gracze wykorzystują karty do budowania zdań.
Wybierzcie liczbę pojedynczą lub mnogą na
kartach rzeczowników.
Wybierzcie słowa związane z czynnościami na
niebieskich lub zielonych kartach.
Wybierzcie słowa związane z czasem na
pomarańczowych kartach.
Wybierzcie słowa opisowe na fioletowych lub
żółtych kartach.
Dopasujcie określone karty, aby otrzymać punkty
bonusowe.
Wpływajcie na grę oraz innych graczy za pomocą
specjalnych kart Gracz kontra Gracz (PvP).
Uzyskajcie najwięcej punktów i wygrajcie grę!

Jak Tworzyć
Zdania
the mummy 5
5

the mummy

Na dole każdej karty są sugestie,
które mogą znajdować się przed lub
po każdej karcie.
(the) mummies 3
N1h

Karty mogą
być przed

F

S: crawl/hug +5

Karty mogą
być po

Zacznijcie z Kartą rzeczownikową.
To jest PODMIOT Waszego zdania. Następna
karta może być: żółta, niebieska, różowa lub
zielona.
5

the mummy

(the) mummies 3

h

S: crawl/hug +5

Karty, które
mogą być po
rzeczowniku.

F

(the) mummies 3
N1h

F

S: crawl/hug +5

3

run

A

Następnie odłóżcie zieloną kartę.
To jest CZYNNOŚĆ Waszego zdania. Następne
5
karty mogą być: Miejsce, Czas lub czerwona.

runs

run

3

runs

5

A

Zielona karta pokazuje, że Rzeczownik
(liczba pojedyncza lub mnoga), niebieska
4
karta lub różowa mogą być przed tym.

ran

away /
F

4

ran
away /
F

/T/

V1f with/(away) from/into/to/over to

Zielona karta pokazuje, że pomarańczowa
karta Miejsca lub Czasu lub czerwona
karta mogą być przed tym.

/T/

V1f with/(away) from/into/to/over to

Dopasujcie uśmiechnięte buźki, aby użyć
poprawne słowa na rzeczowniku, niebieskiej,
zielonej i żółtej karty.
or

=

Odłóżcie pomarańczową kartę.
To jest CZAS zdania.

T

Dopasujcie ten sam Symbol
Czasu, aby użyć poprawne
słowa związane z czasem w
Waszym zdaniu.

yesterday
7

during the day

F

4

every day
5 ( 2(

tomorrow
3
T1a

Użyjcie niebieskiej karty, aby dopasować
zielony Symbol Czasu na pomarańczowych
kartach.

Puste Symbole Czasu oznaczają, że słowo
może być użyte w czasie: przeszłym,
teraźniejszym lub przyszłym.

Fioletowe i żółte karty są opisami rzeczowników
jak ludzie, zwierzęta, miejsca lub rzeczy.

Dopasujcie te symbole na czystych lub żółtych
kartach do kart rzeczowników i miejsc.
Zobaczcie arkusz zasad, nasz kanał YouTube
lub mojoenglish.com, aby uzyskać pełniejszy
przewodnik tworzenia zdań.

Jak Grać
Szybkie Zasady:
Potasujcie dobrze wszystkie karty.
Każdy gracz dostaje 7 kart.
Gracze wykorzystują karty do zbudowania 1 zdania.
Każda gra ma 3 rundy.
W każdej rundzie, każdy gracz uzyskuje 1 turę.
W każdej turze gracz może odrzucić do 3 kart i wziąć
taką samą liczbę kart z talii.
Po 3 rundach, przeczytajcie zdanie i policzcie
punkty.
Najwyższe punkty wygrywają grę.

SET-UP

Player 1

Player 2

Deck

Discard
Pile

Dealer
Player 4

Player 3

Ustawianie
Gra jest przeznaczona dla 2 do 6 graczy.
Potasujcie wszystkie karty. Wybierzcie osobę,
która je rozdaje. Każdemu graczowi rozdajcie
siedem kart wierzchem do dołu. Reszta kart jest
umieszczona w Talii Kart wierzchem do dołu,
więc gracze mają do nich łatwy dostęp. Obok
Talii znajdzie się Stos Odrzuconych. Gracze
odrzucają karty w swojej turze i tutaj odkładają
je odkryte.
Uwaga: Rozpatrzcie dowolne karty Zagrajcie
natychmiastowo PvP, zanim pierwszy gracz
rozpocznie.

Rozgrywanie Gry
Pierwszy gracz jest od lewej strony od
rozdającego, a gracze wykonują ruchy
zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Każdy
gracz patrzy na swoje karty i aranżuje je, aby
utworzyć pełne zdanie. Użyjcie sugestii
kolorów na dole kart i dopasujcie symbole,
aby utworzyć poprawne zdania.

Każda Tura

Ręka gracz

the monster 3

6

the hero

5

D

the monsters 6
the heroes 3
N1b

N1d

S: skip/tease +5

S: play/help +5

on an island
vampire/magician
dance/play +3

L1c

1: Połóżcie 1, 2 lub 3 karty
wierzchem do góry w
Odrzuconym Stosie

2: Weźcie tę samą liczbę kart
z Talii.

Tury
W swoich turach, gracze mogą Odrzucić DO 3
kart i wziąć nowe karty z Talii. Użyjcie nowych
kart, aby dodać do zdania lub je zmienić. Gracze
mogą także grać kartą PvP. Należy postępować
zgodnie z kierunkami na karcie PvP.
Jeżeli w swojej turze, gracz może użyć wszystkie
siedem kart, aby stworzyć 1 zdanie, może
położyć swoje karty i ten gracz zakończył grę.
Karty PvP „Zagraj w swojej turze” nie mogą być
celem tych graczy.

3 Rundy
Po tym jak każdy gracz miał Turę, oznacza to
koniec Rundy 1. Tury trwają przez 3 pełne rundy.
Na koniec 3 rund, każdy gracz czyta zdanie,
które stworzył. Należy policzyć punkty i punkty
bonusowe dla każdego zdania gracza. Zwycięzcą jest gracz z najwyższą liczbą punktów.
Następnym Rozdającym jest Gracz 1 i tak dalej.
Pomocy! NIe mam Rzeczownika lub Czasownika.
Jeśli nie macie Rzeczownika lub Czasownika, możecie
użyć innych kart z Waszej ręki jako “dziką kartę”.
Odwróćcie kartę w taki sposób, aby była zakryta i
umieśćcie ją tam, gdzie chcecie, aby słowo (a) znalazło
się w zdaniu. Ta karta oznacza 0 punktów i nie wlicza się
do punktów bonusowych.
5

the troll

5

F

always

courageous
fearless

usually

cowardly
fearful

F

6

A

sing

6

brave

always

courageous
fearless

usually

sings

4

often

sang

3

cowardly
fearful

the trolls
hero/troll +5

N1f

during the day

4

every day
5 ( 2(

tomorrow

on an island

4

S: run/high five +5

yesterday
7

F

L1c

AV1a

vampire/magician
dance/play +3

3
T1a

yesterday
7

F

during the day

4

5 ( 2(

F

V1h

with/for/about/of

tomorrow

on an island

/T/
AV1a

hero/troll +5

T

T

every day

B
A1d

5

D

5

D

often

B
A1d

5

6

brave

L1c

vampire/magician
dance/play +3

3
T1a

Punkty Bonusowe
Zdobądźcie punkty bonusowe poprzez dopasowanie
bieżących typów kart razem. Karty, które musicie dopasować są opisane na dole każdej karty. Zyskujecie punkty
dla każdej karty, która pasuje. Dzikie karty nie mogą być
użyte, aby zdobyć punkty bonusowe.
Karta, która ZYSKUJE
punkty bonusowe.

*

Noun + Verb
Location + Noun

Karta, która DAJE
punkty bonusowe.

Location + Verb
Noun + Extra
Extra + Location
Adjective + Noun

* S: = Podmiot

(na dole Karty rzeczownikowej)
Oznacza to, że jedynie Karta
rzeczownikowa zyskuje bonus, jeśli
jest to PODMIOT zdania używający
tamtą kartę rzeczownikową.

Adjective + Location
Karty PvP gracz kontra gracz
Przeczytajcie instrukcję na kartach.
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PvP02

1

PvP0

Użyjcie dowolnych kart Zagraj natychmiast przed
rozpoczęciem gry i jeśli weźmiecie je z talii
Grajcie tylko 1 kartą PvP w swojej turze.
(Zagrajcie natychmiast, karty nie liczą się jako
zagrane przez Ciebie.)
Grajcie kartą PvP przed lub po odrzuceniu i wzięciu
z Talii.
Połóżcie karty PvP przed sobą, gdy nimi gracie.
(Nie odrzucajcie kart PvP, które używacie)
Możecie odrzucić karty PvP, których nie chcecie
używać.

Zasady Opcjonalne
1) W swojej kolejce, gracze mogą Odrzucić i
Wziąć z Talii… LUB… Wymienić JEDNĄ kartę z
ręki na JEDNĄ kartę ze stosu kart odrzuconych.
2) Rozdajcie 5, 6 lub 8 kart każdemu graczowi,
aby rozpocząć grę.
3) Zapisujcie swoje punkty i kontynuujcie aż
gracz zdobędzie 200 punktów.
4) Jeżeli możecie utworzyć zdanie wykorzystując wszystkie 7 ze swoich kart bez zamiany
żadnej, zdobywacie +5 punktów.

Rodzaj Karty

N1a

Ustaw numer
Unikalny kod

N

Nouns
(podmiot)
singular
10x Karty rzeczownikowe - osoba,
plural
zwierzę lub rzecz
V 10x Karty czasownikowe - czynność

L

singular
or plural

6x Karty miejsca - gdzie czynność ma miejsce

P 4x Karty przyimkowe - dostarczają szczegółów

dotyczących połączenia pomiędzy czasownikiem i
rzeczownikiem (dopełnienie)

H 5x Pomocnicze Karty czasownikowe - czas zdania (czas)
T 3x Karty czasu - kiedy czynność się odbywa
A 7x Karty przymiotnikowe - opisują rzeczowniki
AV 4x Karty przysłówków - modyfikują przymiotnik lub
czasownik

D Przysłówek stopnia

opisuje intensywność przymiotnika lub przysłówka

F Przysłówek częstotliwości
jak często coś się dzieje i rutynowe czynności

E 6x Karty z Dodatkowymi informacjami - dodają więcej
informacji na temat rzeczownika. Zdania Względne.

C 3x Karty koniunkcji - łączą części zdania
W 2x Dzikie karty - mogą być użyte jako każdy rodzaj
karty

PvP 4x Karty Gracz kontra Gracz

(weźcie, podwójcie punkty, przynieście z powrotem,
zobaczcie podwójne)
(take, double points, bring back, seeing double)
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