Nawlekanka G¹sienice

Jeœli na kostce z kszta³tami wypadnie serce, gracz mo¿e wybraæ dowolny kszta³t w odpowiednim kolorze.

BU 2391

Niestety zdarza siê czasami, ¿e nie ma ju¿ drewnianych klocków
w wymaganym kszta³ci i kolorze, wtedy ma on pecha gdy¿ traci t¹
kolejkê.
Gracze rzucaj¹ kostk¹ w kolejnoœci ubieraj¹c d¿d¿ownicê,

Gra dla dzieci powy¿ej 3 lat

Wygrywa ten gracz który nawlecze i ubierze d¿d¿ownicê w 6 elementów ubranka.

Iloœæ graczy
1–4

Wersja dla dzieci starszych
Gracze ponownie rzucaj¹ kostkami, jednak wszyscy szukaj¹ odpowiedniego klocka po ka¿dym rzucie. Pierwszy z graczy, który znajdzie
i chwyci odpowiedni klocek nawleka go na swoj¹ d¿d¿ownicê.

Zawartoœæ
4 d¿d¿ownice
42 drewniane klocki

Jeœli dwóch graczy w tym samym momencie chwyci odpowiednie
klocki, ka¿dy z nich bierze je.

1 kostka z kolorami
1 kostka z kszta³tami

Jeœli gracz weŸmie z³y klocek, wtedy musi go od³o¿yæ a dodatkowo oddaæ jeden z wczeœniej nawleczonych na d¿d¿ownicê.

Cel gry

Wersja dla dzieci najm³odszych

Ma³e d¿d¿ownice s¹ bardzo zaaferowane poniewa¿ maj¹ dostaæ nowe kolorowe ubranka. Wybór jest ogromny – jest wiele piêknych kolorów i atrakcyjnych kszta³tów. Nie jest ³atwo siê zdecydowaæ co ubraæ
– wiêc d¿d¿ownice postanowi³y rzucaæ kostkami aby wybraæ ubranka. Ka¿da czêœæ ubranka nawlekana jest jedna po drugiej w zale¿noœci co wska¿¹ dwie kostki. Uwa¿aj zanim weŸmiesz swoje ubranko
– musisz znaleŸæ odpowiedni kszta³t i kolor

Ma na celu gównie rozwój zdolnoœci manualnych – dzieci dowolnie nawlekaj¹ klocki na d¿d¿ownice i dowolnie siê nimi bawi¹.
Gra ta poza sam¹ radoœci¹ i satysfakcj¹ zarówno u m³odszych jak
i starszych dzieci, rozwija równie¿ umiejêtnoœci manualne, rozró¿niania kszta³tów i kolorów oraz uczy szybkich reakcji.

Przygotowanie gry
Ka¿dy gracz wybiera 1 d¿d¿ownicê i k³adzie przed sob¹. 42 drewniane klocki k³adzione s¹ poœrodku sto³u, a 2 kostki zaraz obok.

OSTRZE¯ENIA!
1. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci powy¿ej 3 lat. Zawiera ma³e elementy – ryzyko zad³awienia.

ul. POW 25, 90-248 £ódŸ,
www.nowaszkola.com

3. Nale¿y zachowaæ opakowanie lub/i instrukcjê. Zawieraj¹ one
wa¿ne informacje mog¹ce byæ przydatne w przysz³oœci.

tel. (42) 630 17 28,
(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

4. U¿ytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od
odpowiedzialnoœci za ewentualne szkody.

Sposób gry
SI IN BU 2391 03/11

nowa szko³a

2. Do u¿ytku pod bezpoœrednim nadzorem osoby doros³ej

Najm³odszy z graczy rzuca dwoma kostkami. Jedna kostka wskazuje kolor a druga 2-wymiarowy kszta³t. Dziecko musi znaleŸæ dok³adnie tak¹ kombinacje poœród 3-wymiarowych klocków na stole. Przyk³adowo jeœli wypadnie kolor ¿ó³ty i ko³o, gracz musi znaleŸæ ¿ó³t¹
kulê. Jeœli znajdzie odpowiedni kszta³t nawleka go na d¿d¿ownicê.
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