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 2 warianty GRY

LOTTO
lotery jka obrazkowa



Wariant I – dla jednej osoby
  
Układanka

Rozłóż duże plansze. Kartoniki ułóż przed sobą obrazkami do góry 
(wersja dla młodszych graczy) lub do dołu (wersja dla starszych graczy). 
Weź do ręki jeden z kartoników, przyjrzyj się obrazkowi, który się na nim 
znajduje i umieść go na dużej planszy – w miejscu, w którym widzisz jego parę. 
Czy wiesz, co widnieje na tym obrazku? Spróbuj prawidłowo ułożyć i nazwać 
również wszystkie pozostałe kartoniki.
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Wariant I Wariant II



Wariant II – dla kilkorga dzieci
  
Loteryjka obrazkowa

Każde z Was dostaje po jednej tablicy. Kartoniki ułóżcie przed sobą  
obrazkami do dołu i ostrożnie je przetasujcie. Osoba prowadząca – może  
to być ktoś z dorosłych albo jedno z Was – odkrywa jeden obrazek i pokazuje 
go pozostałym graczom. Gracz, który znajdzie na swojej tablicy parę  
do pokazanego kartonika, informuje o tym głośno pozostałych graczy. 
Następnie dostaje pokazany obrazek od prowadzącego i kładzie go 
na swojej tablicy. Jeśli nikt nie zgłosi posiadania pary, obrazek wraca 
do puli leżącej na stole. Wygra osoba, która jako pierwsza przykryje całą 
swoją planszę obrazkami. 

Uwaga! Gra ma dwa warianty trudności: 
łatwiejszy (z tablicą na której jest tylko sześć obrazków)  
i trudniejszy (z wieloma obrazkami). 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!
Dzieciom, które dopiero rozpoczynają zabawę, można na początek 
zaproponować mniejszą liczbę plansz – jedną lub dwie – wraz z pasującymi 
do nich obrazkami.



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.
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Pełna oferta gier GRANNY na: www.sklep.granna.pl

Drogi Kliencie!

Nasze gry kompletowane są ze szczególną starannością. Jeżeli jednak zdarzą się jakieś braki 
(za co z góry serdecznie przepraszamy), możesz zgłosić reklamację e-mailem – na adres: 

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

Zawartość pudełka: 

4 duże, dwustronne tablice
24 małe obrazki

instrukcja 
P

a
tr

o
n

a
t 


