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ze Smokiem 
Obibokiem!

 4-7 lat
Halo, halo! To znów ja! 
Kto gry lubi, ten mnie zna, 
a kto zna mnie – dobrze wie, 
co znajduje się w tej grze. 

To są zagadki – dla was zagadki, 
pisane wierszem zgrabnym i gładkim, 
ilustrowane pięknie pytania. 
Zapraszam wszystkich do zgadywania! 
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Zagadki
Smoka
Obiboka

68

Żeby mógł na wietrze

śmiało piąć się w górę,

należy na dole

mocno trzymać sznurek.

ZagadkiSmokaObiboka 15
Mówisz „dzień dobry”,gdy ją podajesz.Gdy ją zaciskasz,pięścią się staje.
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PRZYGOTOWANIE GRY

Na stole rozrzucamy elementy tylu puzzli, ilu uczestników bierze udział w grze. 
Fragmenty obrazków są odkryte. Pozostałe puzzle odkładamy na bok. Nie będą nam  
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!
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Ta latająca

maszyna

wielką ważkę

przypomina.

ZagadkiSmokaObiboka 35
Ta latająca
maszyna

wielką ważkę
przypomina.
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Żeby mógł na wietrze

śmiało piąć się w górę,

należy na dole

mocno trzymać sznurek.

ZagadkiSmokaObiboka 2
Ma mnóstwo czarnych, malutkich pestek,ten wielki, w środku czerwony owoc.By łatwiej zgadnąć, podpowiem jeszcze,że gruboskórny jest wyjątkowo.



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!

WESOŁEJ ZABAWY!

ZagadkiSmoka
Obiboka 5

Więcej wody w nim niż w wannie,lecz mniej niż w jeziorze.Gdy jest kryty, nawet zimąkąpać się w nim możesz.
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Można piec je w piekarniku,

słodko pachną nam w cukierni.

Są wśród nich: rolada, strucla,

keks, szarlotka oraz piernik.

Autor zagadek: Marek Bartkowicz                                                                                            Ilustracje: Beata Batorska 



Graj 
ze Smokiem 
Obibokiem!

Zawartość pudełka

•  117 kart z zagadkami

•  4 puzzle do zaznaczania 
 poprawnych odpowiedzi

•  instrukcja Wiek graczy

4-7

Liczba graczy

2-4
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Drogi Kliencie!
Nasze gry kompletowane są ze szczególną starannością. Jeżeli jednak zdarzą się jakieś braki (za co z góry serdecznie 

przepraszamy), możesz przesłać nam 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.
Jeśli chcesz otrzymywać drogą elektroniczną informacje o nowościach, to napisz e-mail z taką informacją na adres:  

service@granna.pl i podpisz go imieniem i nazwiskiem.
www.facebook.com/grannagry          www.granna.pl 
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GRAM BEZ PLASTIKU

Dbając o otaczający nas świat 
staramy się ograniczać użycie 
plastiku w naszych grach. 
Seria GRAJ ZE SMOKIEM 
OBIBOKIEM nie zawiera 
elementów plastikowych 
wykorzystywanych podczas 
rozgrywki.

Polecamy całą serię:


