
 3-6 lat

Db
am

 o środowisko!Gram 

bez 

plastiku

Graj 
ze Smokiem 
Obibokiem!

00
35

9/
3

P ZAA KTYC I



DLA JEDNEGO DZIECKA 
1. W pudełku znajdziesz kartoniki z wzorami do układania. Najprostsze są oznaczone   
 czerwonym kółeczkiem, trudniejsze – niebieskim, a najtrudniejsze – zielonym.
 Spróbuj ułożyć PATYCZAKI tak, jak pokazują to wzory na planszach. Zacznij od  
 najprostszych plansz. Udało się? No to sięgnij po trudniejsze. A jak i z nimi sobie  
 poradzisz, przyjdzie kolej na te najtrudniejsze. To wcale nie takie proste, bo wszystko  
 musi się zgadzać – i kształty, i kolory… Ale spróbuj układać, prędzej czy później Ci się uda!

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?  
 (Możesz poprosić 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.

Uwaga! Przyjrzyj sie patyczkom – z jednej strony są w gładkich kolorach, z drugiej widać  
na nich wzorki - groszki lub paski.  Kiedy układasz wzory z patyczków - możesz posłużyć się 
jedną lub drugą stroną. Popatrz – Twoje układanki mogą być dzięki temu jeszcze ciekawsze. 
Co bedzie jesli uzyjesz samych groszków  – dużych i małych, a co wtedy, jeśli uzyjesz i groszków 
i pasków?

PROPOZYCJE ZABAW



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.
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.

A przecież to nie koniec PATYCZAKOWYCH pomysłów!
	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 doklejając do PATYCZAKÓW   
 przeróżne elementy. Na przykład wyciete z papieru.
 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, 
 niech tam sobie czekają. Do jutra PATYCZAKI!



Wiek graczy
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Liczba graczy
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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.

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 

© 2019 Granna      Wszelkie prawa zastrzeżone      Wyprodukowano w Polsce    
Granna Sp. z o.o., Ul. Księcia Ziemowita 47, 03-788 Warszawa

Zawartość pudełka

•  8 dwustronnych plansz  
 z wzorami do układania 

•  40 patyczków w czterech  
 kolorach: żółtym, czerwonym,  
 niebieskim i zielonym

•  instrukcja  

Polecamy całą serię:
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