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ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA
• 90 KART
• PLANSZA DO GRY
• KOSTKA
• PIONEK
• INSTRUKCJA



PRZYGOTOWANIE GRY

Każda karta ma na dole kolorowy pasek, oznaczający rodzaj zadania.
Posegreguj karty według kolorów tych pasków.

    Karty z czerwonym paskiem, to – KOLORY,

        z zielonym – ZAWODY,

      z liliowym – MIEJSCA,

	 	 					z	żółtym	–	ZWIERZĘTA,

        z niebieskim – DOM,

				z	pomarańczowym	–	JEDZENIE.
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PRZEBIEG GRY

Połóż planszę na środku stołu, a stosiki posegregowanych kart ułóż wokół planszy. 
Pionek ustaw na planszy na dowolnej piłeczce, którą żongluje klaun. Przygotuj kostkę. 
Ustal, które dziecko rozpoczyna grę. 

PIONEK STOI NP. NA LILIOWYM POLU.
Rzucasz kostką. Wyrzuciłeś dwa oczka. Musisz wybrać, w którą stronę  
przesuniesz pionek. Czy na niebieskie pole, czy na zielone?  
Jeżeli zdecydowałeś się przesunąć pionek na niebieskie pole, to ustawiasz  
pionek na niebieskim polu i wyciągasz niebieską kartę ze środka stosika.
Na karcie namalowany jest (na przykład) parasol, pod którym umieszczone  
są trzy obrazki – żaba, mak, kalosze. Który z obrazków najbardziej pasuje  
do parasola? Jeżeli już wiesz, to włóż paluszek w dziurkę pod obrazkiem.  
Jak odwrócisz kartę i nad swoim paluszkiem znajdziesz klauna, to znakomicie,  
znaczy to, że dobrze odpowiedziałeś. Możesz tę kartę położyć przed sobą.  
Jeżeli odpowiedź nie była dobra, to włóż kartę z powrotem do stosika.
Gra dalej następne dziecko. 
 
ZAKOŃCZENIE GRY
Kto pierwszy uzbiera po jednej karcie w każdym z 6 kolorów ten wygra.

ŻYCZĘ WAM WESOŁEJ, SMOCZEJ ZABAWY!  
WASZ SMOK OBIBOK

Do gry dołączony jest arkusik z naklejkami.
W innych grach SMOKA OBIBOKA znajdziesz kolejne naklejki.



INSTRUKCJAPOLECAMY INNE GRY Z SERII! 
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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 reklamację e-mailem na adres: service@granna.pl.
Nie zapomnij podać swojego imienia i nazwiska oraz adresu (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu i mieszkania)
oraz napisz jakiego elementu gry brakuje.

www.granna.pl
service@granna.pl
www.facebook.com/grannagry

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