Zdjęcia: Fototeka – Studio KONKRET

Zwierzaki
memo
Zawartość pudełka:
76 obrazków, które tworzą 38 par

KURCZĄTKA

MAŁY PIES HUSKY

MŁODE ŚWINKI

OKO IGUANY

MAŁE KACZUSZKI

PAW

KOT PERSKI

ZEBRY

DRZEWOŁAZ

TYGRYS

LIS

SOWA - WŁOCHATKA

ŁABĘDŹ

FOKA SZARA

PINGWINY

SURYKATKI

BIAŁY NIEDŹWIEDŹ

FLAMINGI

MAŁA FOKA SZARA

LWICA I LWIĄTKO

MŁODE SZOPY PRACZE

LWIĄTKA

MAŁE SARENKI

KOLIBER

KOALA

ROZGWIAZDY

PAPUGI ARY

BIEGACZ ZIELONOZŁOTY

KONIK POLNY

SZYMPANS

ZIMORODEK

BIAŁY PAW

LEW

KAMELEON

DELFINY

Instrukcja

BULDOG ANGIELSKI

BULDOG FRANCUSKI

MAŁE KOTKI

WARIANT I

Cel gry

Grę wygra osoba, która zbierze najwięcej par obrazków.
Przygotowanie do gry
Wszystkie obrazki trzeba dokładnie potasować i rozłożyć zakryte
na stole. Powinny leżeć blisko siebie, ale nie mogą przykrywać jeden
drugiego. Można je ułożyć w kształt regularnego prostokąta, można
też nieregularnie (wersja trudniejsza). Przez cały czas trwania gry
niezebrane kartoniki nie powinny zmieniać pierwotnego położenia.

?

Przebieg gry

Grę rozpoczyna najmłodszy gracz, następnie toczy się ona zgodnie
z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Gracz odwraca 2 kartoniki tak,
aby wszyscy pozostali mogli zobaczyć co one przedstawiają. Jeśli obrazki
nie są identyczne, gracz musi odłożyć je zakryte, dokładnie w te same
miejsca, w których leżały poprzednio. Wszyscy starają się zapamiętać
ich położenie. Jeśli kartoniki stanowią parę gracz zabiera je i ma prawo
odkryć 2 następne obrazki. Jeśli znów mu się uda – odkrywa następne 2.
Tak długo, jak długo zbiera pary.

Koniec gry

Gra kończy się, gdy skończą się kartoniki. Zwycięża ten, kto zebrał
najwięcej par.

Uwaga!

Na początku gry rzadko się zdarza, aby komuś udało się trafić na parę.
Są to sytuacje czysto przypadkowe. Podczas trwania gry gracze coraz
lepiej zapamiętują położenie poszczególnych obrazków i coraz częściej
zbierają pary.
Jeśli po odkryciu 2 kartoników gracz przypomni sobie, gdzie leży para
do jednego z nich, nie wolno mu jej odkrywać i zabrać. Musi zakryć
obrazki i czekać na swoją kolejkę. Dopiero wtedy będzie mógł zabrać
zapamiętaną parę.
Dla młodszych dzieci można ograniczyć ilość kartoników biorących udział
w grze. Można grać np. w 15 par, a z najmłodszymi w 10, a nawet 5.
KLEPAK WARIANT

II

Rozgrywka przebiega jak w wariancie I. Gracz, który odkrywa kartoniki
musi po odwróceniu położyć je w miejscach, w których leżały poprzednio.
Pozostali gracze czujnie śledzą jego ruchy, ponieważ parę weźmie nie ten,
kto ją odkrył, ale ten kto przykryje dłonią drugi z odkrytych kartoników
(o ile stanowi on parę z pierwszym). Jeśli gracz się pomyli i klepnie dłonią
kartonik, który nie stanowi pary z drugim odkrytym musi odłożyć do
pudełka jedną z par, które zebrał do tej pory. Jeżeli jeszcze nic nie zebrał –
nic nie oddaje.

Koniec gry

Gra kończy się, gdy skończą się kartoniki. Zwycięża ten, kto zebrał
najwięcej par.

Drogi Kliencie!
Nasze gry kompletowane są ze szczególną starannością.
Jeżeli jednak zdarzą się jakieś braki (za co z góry serdecznie przepraszamy),
możesz zgłosić 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.
Jeżeli chcesz otrzymywać drogą mailową wiadomości o nowościach,
wyślij e-mail z taką informacją na adres:
service@granna.pl i podpisz go imieniem i nazwiskiem.

Pełna oferta gier granny na: www.sklep.granna.pl
www.granna.pl
00231/3

