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  Już gram - to seria stworzona specjalnie dla najmłodszych.
Pozwala na samodzielną zabawę lub wspólną grę z rodzicami. 
Wszystkie rozgrywki będa dla Twojego dziecka nie lada frajdą 

i pomogą mu na wesoło odkrywać świat. Auta
puzlotto

Wiek: 
2-4 lata Gruba 

tektura!
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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. 

GRANNA sp. z o.o.  
ul. Księcia Ziemowita 47, 03-788 Warszawa          
©GRANNA 2016         
Wszelkie prawa zastrzeżone 
Wyprodukowano w Polsce

Patronat

Zasady gry

Jeśli to Wasza pierwsza rozgrywka, 
najlepiej zagrajcie razem z rodzicami lub opiekunem.

Połóżcie wszystkie puzzle obrazkami do góry.
Wybierzcie jedną, dużą planszę wybranego autka, np. karetki.
Dopasujcie do niej puzzle, które odpowiadają jej tematycznie. 

 Przykład: W radiowozie jeździ policjant.
Policjant zawsze ma ze sobą gwizdek i lizak, aby mógł kierować ruchem.

Ułożyliście? Brawo! Teraz czas na pozostałe autka.

Auta
puzlotto

Połóżcie wszystkie puzzle obrazkami do góry. 
Wybierzcie duże plansze z autami i podzielcie je między siebie. 

Jeśli jest Was czwórka, odłóżcie na bok dwie plansze. 
Nie będą brały udziału w rozgrywce. Jeśli jest Was mniej, 

podzielcie plansze po równo między siebie.
Teraz – na trzy cztery – rozpocznijcie dopasowywanie 

wszystkich elementów, które łączą się  
z Waszymi dużymi planszami.

Wygrywa ten, kto najszybciej zapełni swoje plansze!

Auta
kto szybszy?

Zgadywanaka—dobieranka najlepiej sprawdzi się 
podczas wspólnej zabawy z rodzicami. 

Połóżcie wszystkie puzzle obrazkami do góry.
Teraz starszy gracz podaje hasło, np. „Pożar” albo „Na budowie”. 
Odwołując się do niego, znajdźcie odpowiednie auto, zwierzątko, 

które nim kieruje, oraz wszystkie potrzebne przedmioty. 

 Przykład: Tata podaje hasło: „Odpadki” lub „Sprzątamy miasto”.
Wyszukujemy wśród puzzli: śmieciarkę, pracownika lisa, kontener  
i worki z odpadkami.

 
Hurra! Udało się! Możecie przejść do kolejnego hasła.

Auta
zgadywanka-dobieranka

Auta
bardzo ważne zawody

Połóżcie wszystkie puzzle obrazkami do góry.
Każdy gracz wybiera jeden mały obrazek przedstawiający zwierzątko 

reprezentujące dany zawód (np. lekarza misia, strażaka szopa). 

Na hasło „Start!” znajdujecie odpowiednie auto 
oraz wszystkie potrzebne przedmioty. 

Wygrywa ten, kto najszybciej skompletuje wszystkie elementy 
związane z danym zawodem.

Po naszych ulicach jeździ wiele aut. 
Wśród nich są samochody specjalne, które mają do wykonania ważne zadania. 

Każde z takich aut ma inny kształt i kolor. Niektóre wydają nawet 
charakterystyczne dźwięki i mrugają, żeby każdy mógł je zauważyć. 

Wiążą się z nimi szczególne zawody.
 

Na przykład taka karetka, zwana także ambulansem. Jest biała z czerwonym 
pasem. Niemal zawsze się śpieszy. Ogłasza to wszystkim, krzycząc „eo-eo!”  

i świecąc niebieskim światełkiem. Jeździ nią lekarz, który ratuje życie chorym. 
Lekarz zawsze ma ze sobą torbę, a w niej słuchawki, strzykawki  

i wiele innych potrzebnych przedmiotów.
 

Inne ważne samochody to np.: radiowozy, wozy strażackie, 
traktory, koparki i śmieciarki. Wszystkie są bardzo ciekawe. 

Zapraszamy Was teraz do wspólnego 
ich odkrywania!

Auta

Auta
kto szybszy?

Zawartość pudełka:
 6 czteroelementowych obrazków

 plakat edukacyjny 
 instrukcja

Ilustracje: Beata Batorska, 
Agnieszka Kowalska, 

projekt graficzny: Sławomir Bejda
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Patronat

Zasady gry

Jeśli to Wasza pierwsza rozgrywka, 
najlepiej zagrajcie razem z rodzicami lub opiekunem.

Połóżcie wszystkie puzzle obrazkami do góry.
Wybierzcie jedną, dużą planszę wybranego autka, np. karetki.
Dopasujcie do niej puzzle, które odpowiadają jej tematycznie. 

 Przykład: W radiowozie jeździ policjant.
Policjant zawsze ma ze sobą gwizdek i lizak, aby mógł kierować ruchem.

Ułożyliście? Brawo! Teraz czas na pozostałe autka.

Auta
puzlotto

Połóżcie wszystkie puzzle obrazkami do góry. 
Wybierzcie duże plansze z autami i podzielcie je między siebie. 

Jeśli jest Was czwórka, odłóżcie na bok dwie plansze. 
Nie będą brały udziału w rozgrywce. Jeśli jest Was mniej, 

podzielcie plansze po równo między siebie.
Teraz – na trzy cztery – rozpocznijcie dopasowywanie 

wszystkich elementów, które łączą się  
z Waszymi dużymi planszami.

Wygrywa ten, kto najszybciej zapełni swoje plansze!

Auta
kto szybszy?

Zgadywanaka—dobieranka najlepiej sprawdzi się 
podczas wspólnej zabawy z rodzicami. 

Połóżcie wszystkie puzzle obrazkami do góry.
Teraz starszy gracz podaje hasło, np. „Pożar” albo „Na budowie”. 
Odwołując się do niego, znajdźcie odpowiednie auto, zwierzątko, 

które nim kieruje, oraz wszystkie potrzebne przedmioty. 

 Przykład: Tata podaje hasło: „Odpadki” lub „Sprzątamy miasto”.
Wyszukujemy wśród puzzli: śmieciarkę, pracownika lisa, kontener  
i worki z odpadkami.

 
Hurra! Udało się! Możecie przejść do kolejnego hasła.

Auta
zgadywanka-dobieranka

Auta
bardzo ważne zawody

Połóżcie wszystkie puzzle obrazkami do góry.
Każdy gracz wybiera jeden mały obrazek przedstawiający zwierzątko 

reprezentujące dany zawód (np. lekarza misia, strażaka szopa). 

Na hasło „Start!” znajdujecie odpowiednie auto 
oraz wszystkie potrzebne przedmioty. 

Wygrywa ten, kto najszybciej skompletuje wszystkie elementy 
związane z danym zawodem.

Po naszych ulicach jeździ wiele aut. 
Wśród nich są samochody specjalne, które mają do wykonania ważne zadania. 

Każde z takich aut ma inny kształt i kolor. Niektóre wydają nawet 
charakterystyczne dźwięki i mrugają, żeby każdy mógł je zauważyć. 

Wiążą się z nimi szczególne zawody.
 

Na przykład taka karetka, zwana także ambulansem. Jest biała z czerwonym 
pasem. Niemal zawsze się śpieszy. Ogłasza to wszystkim, krzycząc „eo-eo!”  

i świecąc niebieskim światełkiem. Jeździ nią lekarz, który ratuje życie chorym. 
Lekarz zawsze ma ze sobą torbę, a w niej słuchawki, strzykawki  

i wiele innych potrzebnych przedmiotów.
 

Inne ważne samochody to np.: radiowozy, wozy strażackie, 
traktory, koparki i śmieciarki. Wszystkie są bardzo ciekawe. 

Zapraszamy Was teraz do wspólnego 
ich odkrywania!

Auta

Auta
kto szybszy?

Zawartość pudełka:
 6 czteroelementowych obrazków

 plakat edukacyjny 
 instrukcja

Ilustracje: Beata Batorska, 
Agnieszka Kowalska, 

projekt graficzny: Sławomir Bejda
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Jeżeli jednak zdarzą się jakieś braki (za co z góry serdecznie przepraszamy),  
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