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ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA
• 135 KART Z ZAGADKAMI
• 6 PUZZLI Z PORTRETAMI SMOKA
• INSTRUKCJA
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Wiek graczy

1-6

Liczba graczy

POLECAMY INNE GRY Z SERII! 
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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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PRZYGOTOWANIE GRY
Na stole rozrzucamy elementy tylu puzzli, ilu uczestników bierze udział w grze. Fragmenty 
obrazków są odkryte. Elementy pozostałych puzzli odkładamy na bok. Nie będą nam one 
potrzebne w tej rozgrywce. Karty z zagadkami leżą w stosiku, ilustracjami do dołu. Najstarszy 
z graczy ustala za pomocą wyliczanki, które dziecko będzie odpowiadało jako pierwsze.

Na przykład:
ENE, DUE, RAZ, DWA, TRZY, 
PYTA SMOK, ZGADNIJ TY!

PRZEBIEG GRY
Prowadząca grę osoba dorosła lub najstarsze dziecko, które umie czytać, odczytuje zagadkę 
z pierwszej karty na stosiku. Jeśli odgadujące dziecko poda prawidłową odpowiedź, może 
wziąć ze stołu jeden element puzzla. Jeżeli nie odgadnie zagadki, prowadzący podaje 
rozwiązanie. Następny gracz odpowiada na zagadkę z kolejnej karty.

ZAKOŃCZENIE GRY
Wygrywa ten z graczy, który pierwszy ułoży swoje puzzle. Jeśli gracze chcą grać dalej, mogą 
zaraz potem rozpocząć kolejną turę!
Jedna karta została pusta, czeka na zagadkę wymyśloną przez właściciela gry. Dzieci mogą 
wymyślić znacznie więcej zagadek i zapisać je z pomocą dorosłego na kartonikach.

Wesołej zabawy!

Halo, halo! To znów ja! 
Kto gry lubi, ten mnie zna, 
a kto zna mnie – dobrze wie, 
co znajduje się w tej grze.

To znów zagadki – dla Was zagadki, 
pisane wierszem zgrabnym i gładkim,
ilustrowane pięknie pytania. 
Zapraszam wszystkich do zgadywania!
  

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


