
 

 

 

 

Drogi Kliencie!
Nasze gry kompletowane są ze szczególną starannością. Jeżeli jednak 
zdarzą się jakieś braki (za co z góry serdecznie przepraszamy) możesz
przesłać reklamację na adres: 

service@granna.pl

Nie zapomnij podać swojego imienia i nazwiska oraz adresu (miasto, 
kod pocztowy, ulica, numer domu i mieszkania) oraz napisz jakiego 
elementu gry brakuje.

Jeżeli chcesz otrzymywać drogą mailową wiadomości o nowościach, 
wyślij e-mail z taką informacją na adres: service@granna.pl i podpisz 
go imieniem i nazwiskiem.

Zapraszamy - odwiedź nas na Facebooku:
www.facebook.com/grannagry

00215/3
2014

Przykładowe rozwiązania pokazane są na rysunkach 
umieszczonych na końcu instrukcji.
Spróbuj znaleźć inne.

A oto kilka ciekawych zadań:
- ułóż dwa prostokąty 5x6 kwadracików,
- ułóż prostokąt 5x13 z otworem w kształcie
   wybranej �gury pentomina,
- wybierz jeden z kamieni, a z dziewięciu innych 
   zbuduj �gurę o tym samym kształcie, co wybrany 
   kamień, ale trzy razy większą.

Jest to możliwe dla każdej �gury.
Gra dla 1-2 graczy w wieku powyżej 7 lat
< 7 lat

Rozwiązania zadań:prostokąt 4x15 (rys. 6) – na 368,

rys. 6

rys. 7
rys. 2

Struś Żyrafa Parowóz

Jeleń

Pingwin Łabędź

Kangur

Słoń

Klucz

rys. 7

rys. 6

rys. 4 rys. 5

a prostokąt 3x20 (rys. 7) – tylko na dwa sposoby.
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