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Liczba graczy ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA
• 4 DWUSTRONNE PLANSZE
• 72 KOLOROWE ELEMENTY
• KOSTKA Z KOLOROWYMI OCZKAMI
• KOSTKA Z FIGURAMI GEOMETRYCZNYMI
• INSTRUKCJA

INSTRUKCJAPOLECAMY INNE GRY Z SERII! 

Pa
tr

on
at

y 

www.granna.pl
www.superfarmer.pl 
service@granna.pl
www.facebook.com/grannagry 
www.youtube.com/grannapl
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Drogi Kliencie! Nasze gry kompletowane 
są ze szczególną starannością. Jeśli jednak 
zdarzą się jakieś braki (za co z góry serdecznie 
przepraszamy), prosimy wypełnić ten kupon 
i wysłać pod adresem: GRANNA, ul. Księcia 
Ziemowita 47, 03-788 Warszawa. 
Można też wysłać reklamację mailem na 
adres: service@granna.pl
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Jeśli chcesz otrzymywać drogą elektroniczną wiadomości o nowościach, napisz e-mail z taką informacją na adres service @ granna.pl i podpisz go imieniem i nazwiskiem.
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Cześć Rodzice i Dzieciaki!
Dziś przedstawiam figuraki. 
Grę ciekawą bardzo, w której
wiele kryje się figurek, 

barwnych kółek, prostokątów, 
kwadracików i trójkątów. 
Kto chce znać się na figurkach
w figuraki niech da nurka!  

Uwaga Rodzice! Ważne jest, aby dziecko przed rozpoczęciem gry nie miało zbyt wielu 
problemów z rozpoznawaniem kolorów. Jeżeli ma jeszcze pewne kłopoty, to można mu 
najpierw zaproponować taką zabawę: rozkładamy na stole wszystkie figury geometryczne 
i prosimy, aby dziecko posegregowało elementy według kolorów. 

Uwaga Rodzice! Najmłodsze dzieci mogą na początku grać z użyciem tylko jednej kostki, 
uwzględniając tylko jedną cechę figury – kolor lub kształt. 

A OTO SMOCZE ZABAWY!
Układanka

Na obu stronach każdej planszy możesz 
układać kolorowe figury: kwadraty, 
prostokąty, trójkąty i koła.

Gra

Każde dziecko układa przed sobą planszę 
ze Smokiem Obibokiem. W pudełku czekają 
kolorowe figury. Dzieci po kolei rzucają 
dwoma kostkami. 

Przykłady:

• Jeżeli wyrzuciłeś na jednej kostce 
kolor czerwony, a na drugiej prostokąt 
wtedy szukasz, czy masz na swojej planszy 
czerwony prostokąt. Jeśli tak, szukasz wśród 
kolorowych figur czerwonego prostokąta 
i kładziesz go na swojej planszy. Jeżeli nie 
masz takiej figury - gra dalej następny gracz. 
Kto pierwszy zakryje swoją planszę figurami, 
ten wygrywa. 

• Jeżeli wyrzuciłeś na kolorowej kostce 
kolor niebieski, a na kostce z figurami znak 
zapytania, wtedy na swojej planszy możesz 
położyć niebieską figurę o dowolnym 
kształcie.

GRY I ZABAWY SMOKA OBIBOKA
W tym pudełku przygotowałem zabawy dla Ciebie.
Zanim jednak rozpoczniesz rozgrywkę, chcę Ci przedstawić bohaterów naszej zabawy. 

TRÓJKĄT
Trójkąt lubi liczbę trzy.
Trójkąt ma trzy boki i 
zawsze trzy ma kąty, wszak
liczba trzy to jego znak. 

PROSTOKĄT
W prostokącie cztery kąty
towarzyszą czterem bokom, 
prostokątna jest pocztówka, 
książka to też jest prostokąt, 
szyba w oknie oraz drzwi
i pudełko do tej gry. 

KOŁO
Koło jest okrągłe, tak jak w samochodzie.
Wiele kół widzicie dokoła na co dzień.
Kołem jest moneta, cytryny plasterek, 
guzik od piżamy, talerzyk i beret. 

KWADRAT
Kwadrat cztery kąty ma 
identyczne jak bliźnięta, 
równe kąty, równe boki
i na co dzień, i od święta.

Do gry dołączony jest arkusik, na który możesz nakleić nalepki 
zgodnie ze swoim pomysłem.
W innych grach SMOKA OBIBOKA znajdziesz kolejne kartoniki 
z nalepkami.


