INSTRUKCJA

Tę zabawkę przygotowałam wiele lat temu dla moich córek. Zaprosiłam do tej zabawy wszystkie
dzieci w domach i przedszkolach. Nie jest to modna zabawka, jej siłą jest prostota i możliwość
wykorzystania na wiele sposobów. Bardzo się cieszę, że dzisiaj bawią się nią moje wnuki i ich
rówieśnicy.
Ewa Falkowska
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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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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

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA
• 48 PATYCZKÓW W CZTERECH KOLORACH:

ŻÓŁTYM, CZERWONYM, NIEBIESKIM, ZIELONYM.

3 -6

1-2

• 8 DWUSTRONNYCH PLANSZ Z WZORAMI
DO UKŁADANIA.

PROPOZYCJE ZABAW

PROPOZYCJE ZABAW

1. W pudełku znajdziesz kartoniki z wzorami do układania. Najprostsze znajdują się na
różowym tle, trudniejsze – na niebieskim, a najtrudniejsze – na żółtym.
Spróbuj ułożyć PATYCZAKI tak, jak pokazują to wzory na planszach. Zacznij od różowych
plansz. Udało się? No to sięgnij po niebieskie. A jak i z nimi sobie poradzisz, przyjdzie kolej na
żółte plansze. To wcale nie takie proste, bo wszystko musi się zgadzać – i kształty, i kolory... Ale
spróbuj układać, prędzej czy później Ci się uda!

6. KIM: ułóż z PATYCZAKÓW dowolny wzór. Możesz go wymyślić sam albo wykorzystać 		
któryś z wzorów narysowanych na planszach. Pozwól koledze przyjrzeć się przez chwilę,
a potem przykryj wzór dużym kawałkiem papieru lub chustką (ostrożnie,
żeby PATYCZAKI się nie poprzesuwały!).
Teraz niech kolega spróbuje ułożyć z pozostałych PATYCZAKÓW taki sam wzór.
Jeśli mu się uda, zdobył 1 punkt.
Zamieńcie się rolami. Wygrywa ten, kto zdobył więcej punktów.
Gdyby taka zabawa wydała się Wam za łatwa, możecie ją utrudnić i układać wzory
nie od razu po przyjrzeniu się im, lecz na przykład po kwadransie lub pół godzinie.

DLA JEDNEGO DZIECKA

Uwaga Rodzice! Małe dzieci zaczynają od układania najprostszych wzorów (w skali 1 : 1)
bezpośrednio na planszach, a następnie układają PATYCZAKI obok planszy, patrząc na wzór.
Potem dopiero, w miarę nabierania wprawy, przechodzą do układania mniejszych wzorów.
2. Ułóż swój własny wzór z PATYCZAKÓW. Spróbuj go obrysować i pokolorować
albo narysować samodzielnie, tylko patrząc.
3. Ucz się z nami liczyć! Ułóż przed sobą kilka PATYCZAKÓW. Ile jest zielonych, a ile czerwonych?
Których jest więcej? O ile? (Poproś o pomoc rodziców lub Panią w przedszkolu).
4. Jeśli do układanek z PATYCZAKÓW dodasz guziki i inne drobiazgi, zobaczysz, że będziesz
mógł ułożyć po prostu wszystko, jeszcze wspanialsze budowle, pojazdy, zwierzęta i ufoludki.
DLA DWOJGA DZIECI
5. Zaproś do zabawy kolegę lub koleżankę. Weźcie kredki w kolorach PATYCZAKÓW. Narysuj
wzór dla kolegi, a on niech narysuje dla Ciebie. Teraz Ty ułóż wzór narysowany przez 		
kolegę, a on niech ułoży Twój.

A przecież to nie koniec PATYCZAKOWYCH pomysłów!
• PATYCZAKI to również instrument muzyczny. Możesz nimi wystukać rytm każdej piosenki.
• Możesz zagrać nimi w bierki.
• Możesz układać z nich piramidki i stosy, robiąc konkursy: czyj stos będzie wyższy
albo czyj będzie miał bardziej niesamowity kształt.
• Możesz zrobić z nich kwiaty, drzewa lub kukiełki.
• Możesz układać z nich strzałki, bawiąc się w domu w podchody.
• Możesz również wymyślić własną zabawę w PATYCZAKI, opisać ją i wysłać do nas.
Kto wie, może od Ciebie nauczą się jej inne dzieci?
7. Zawsze na koniec ta sama zabawa: ułóż równo PATYCZAKI w pudełku,
każdy kolor w osobnej przegródce. Niech tam sobie czekają. Do jutra PATYCZAKI!

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

