
Graj 
ze Smokiem 
Obibokiem!

 4-7 lat
Zwą mnie Obibok i jestem smokiem, 
lecz nie zabijam nikogo wzrokiem, 
nie zieję ogniem i nie przerażam, 
jak to się innym smokom przydarza. 

Nikt patrząc na mnie, nie krzyczy: „rety!”, 
bo we mnie drzemie dusza poety, 
bo ze mnie smoka przypadek rzadki, 
co wierszowane pisze zagadki.
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Kiedy śniegiem jest pokryty trawnik cały,

stoi na nim nieruchomo ten pan biały.

Dzieciom, które go lepiły, trochę szkoda,

że na wiosnę z tego pana będzie woda.

ZagadkiSmokaObiboka

Mały latający ssak, ani mysz to, ani ptak. On uważa, że to zdrowo sypiać w dzień do dołu głową.
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PRZYGOTOWANIE GRY

Karty leżą w stosiku ilustracjami do dołu. Każdy gracz otrzymuje po jednej planszy 
ze smokiem. Najstarszy z graczy ustala za pomocą wyliczanki, które dziecko będzie 
odpowiadało pierwsze. 

Na przykład:

ENE, DUE, RAZ, DWA, TRZY, 
PYTA SMOK, ZGADNIJ TY!

ZagadkiSmokaObiboka 4
Ten dobrze nam znany robaczekma bardzo szykowny kubraczek,kubraczek wytworny, czerwony,czarnymi plamkami zdobiony.

ZagadkiSmokaObiboka 5
Dziób ma bardzo długi, abynim wyciągać z wody żaby,lecz choć żaby lubi, tożaby nie chcą lubić go.
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Kiedy śniegiem jest pokryty trawnik cały,

stoi na nim nieruchomo ten pan biały.

Dzieciom, które go lepiły, trochę szkoda,

że na wiosnę z tego pana będzie woda.

ZagadkiSmokaObiboka 1
To naczynie dosyć sporemaluteńkim jest jeziorem.Można w nim przez szklane szybkiobserwować złote rybki.



PRZEBIEG GRY

Prowadząca grę osoba dorosła lub najstarsze dziecko, które umie czytać, odczytuje 
zagadkę z pierwszej karty ze stosiku. Jeśli odpowiadające dziecko zgadnie, dostaje 
kolorowy żeton i kładzie go na swojej planszy w kółeczku w kolorze żetonu.  
Jeśli nie zgadnie, prowadzący podaje rozwiązanie.  
Następny gracz odpowiada na zagadkę z kolejnej karty.

ZAKOŃCZENIE GRY

Wygrywa ten z graczy, który pierwszy zapełni swoją planszę sześcioma żetonami. 
Jeśli gracze chcą grać dalej, mogą zaraz potem rozpocząć kolejną turę. 
A może teraz Ty spróbujesz przygotować swoje zagadki i zadać je najbliższym? 

POWODZENIA!

ZagadkiSmokaObiboka

W gabinecie tego panaprzesiadują już od ranaeleganckie panie, którepragną nową mieć fryzurę.
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ZagadkiSmokaObiboka 4

Ten dobrze nam znany robaczekma bardzo szykowny kubraczek,kubraczek wytworny, czerwony,czarnymi plamkami zdobiony.

Autor zagadek: Marek Bartkowicz                                                                                            Ilustracje: Beata Batorska 
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Polecamy całą serię:

Zawartość pudełka

•  117 kart z zagadkami

•  4 plansze do zaznaczania 
 poprawnych odpowiedzi 

•  24 kolorowe żetony

•  instrukcja

Wiek graczy

4-7

Liczba graczy
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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.


