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Zwierzątka
pytania

W serii znajdziesz:

Zwierzątka

Czy byliście ostatnio w lesie? 
Chodzimy tam, by odpoczywać, zbierać jagody 

czy bawić się wśród drzew. Jeżeli staniemy na chwilę cichutko 
i wytężymy wzrok, to będziemy mieli szansę zobaczyć 

małych leśnych mieszkańców.
Może między gałęziami drzew mignie nam ruda kitka wiewiórki, 

a mały zajączek przemknie przez ścieżkę?  
A może usłyszymy śpiew ptaków i radosne kumkanie żab 

lub mała myszka wyjrzy na moment ze swojej norki? 

Zwierzątka lubią gości i wesołe zabawy z nimi. 
Tym razem zapraszają Was do zagrania w grę, 

którą znają i lubią wszyscy – domino!
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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. 

Zwierzątka

Zawartość pudełka:
 27 kartoników domina 

 plakat edukacyjny 
 instrukcja

domino

Wiek: 
2-4 lata Gruba 

tektura!

Zasady gry

Połóżcie wszystkie kartoniki domina 
obrazkami do góry. 

Wybierzcie losowo jeden kartonik, np. z wiewiórką i żabką.
Dołóżcie kartonik z obrazkiem pasującym 

do jednego z końców kartonika wyłożonego przed chwilą 
(czyli taki, na którym widnieje np. wiewiórka albo żabka). 

 
Teraz dobierzcie kolejny kartonik, 

który będzie pasował do poprzedniego.

Zwierzątka
układanka

 Podziwiajcie, jak z tworzonego przez Was ciągu kartoników 
powstaje wspaniały wąż:

Gra najlepiej sprawdzi się 
podczas wspólnej zabawy z rodzicami. 

Połóżcie wszystkie kartoniki domina obrazkami do dołu 
i dobrze je pomieszajcie.

Każdy z Was otrzymuje po pięć kartoników domina. 
Reszta kartoników pozostaje zakryta na stole. 

Grę rozpoczyna najmłodszy gracz. 
Wybiera on spośród swoich kartoników jeden 

i kładzie go na stole obrazkiem do góry.
Pozostali gracze po kolei dokładają po jednym kartoniku, dbając o to, 

by obrazki na przylegających do siebie końcach były takie same.
Jeżeli żaden z Waszych kartoników nie pasuje 

do ostatnio położonego kartonika, to dobierzcie nowy kartonik 
ze stosu kartoników zakrytych. Dobierajcie kartoniki dotąd, 

aż znajdziecie obrazek, który możecie dołożyć. 

Grę wygrywa ten z Was, kto pierwszy pozbędzie się 
wszystkich swoich kartoników. 

 Początek rozgrywki:

Zaproście rodziców do wspólnej zabawy 
i spróbujcie razem odpowiedzieć na poniższe pytania: 

 Czy będąc na wycieczce w lesie, 
spotkałeś któregoś z naszych bohaterów? 

 Które zwierzątko lubi orzechy, a które najchętniej jadłoby listki?

 Które zwierzątko lubi skakać, a które potrafi latać?

 Czy wiesz, które zwierzątko jest doskonałym pływakiem?

 Który z bohaterów gry buduje gniazda na drzewach?

 Jakie znasz jeszcze zwierzątka 
mieszkające w lesie?

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

Patronat

  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.

Ilustracje: Agnieszka Kowalska, 
projekt graficzny: Sławomir Bejda
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Reszta kartoników pozostaje zakryta na stole. 

Grę rozpoczyna najmłodszy gracz. 
Wybiera on spośród swoich kartoników jeden 

i kładzie go na stole obrazkiem do góry.
Pozostali gracze po kolei dokładają po jednym kartoniku, dbając o to, 

by obrazki na przylegających do siebie końcach były takie same.
Jeżeli żaden z Waszych kartoników nie pasuje 

do ostatnio położonego kartonika, to dobierzcie nowy kartonik 
ze stosu kartoników zakrytych. Dobierajcie kartoniki dotąd, 

aż znajdziecie obrazek, który możecie dołożyć. 

Grę wygrywa ten z Was, kto pierwszy pozbędzie się 
wszystkich swoich kartoników. 

 Początek rozgrywki:

Zaproście rodziców do wspólnej zabawy 
i spróbujcie razem odpowiedzieć na poniższe pytania: 

 Czy będąc na wycieczce w lesie, 
spotkałeś któregoś z naszych bohaterów? 

 Które zwierzątko lubi orzechy, a które najchętniej jadłoby listki?

 Które zwierzątko lubi skakać, a które potrafi latać?

 Czy wiesz, które zwierzątko jest doskonałym pływakiem?

 Który z bohaterów gry buduje gniazda na drzewach?

 Jakie znasz jeszcze zwierzątka 
mieszkające w lesie?
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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.

Ilustracje: Agnieszka Kowalska, 
projekt graficzny: Sławomir Bejda

Zwierzątka
gra



ju

ż gram

ju

ż gram

Zwierzątka
pytania

W serii znajdziesz:

Zwierzątka

Czy byliście ostatnio w lesie? 
Chodzimy tam, by odpoczywać, zbierać jagody 

czy bawić się wśród drzew. Jeżeli staniemy na chwilę cichutko 
i wytężymy wzrok, to będziemy mieli szansę zobaczyć 

małych leśnych mieszkańców.
Może między gałęziami drzew mignie nam ruda kitka wiewiórki, 

a mały zajączek przemknie przez ścieżkę?  
A może usłyszymy śpiew ptaków i radosne kumkanie żab 

lub mała myszka wyjrzy na moment ze swojej norki? 

Zwierzątka lubią gości i wesołe zabawy z nimi. 
Tym razem zapraszają Was do zagrania w grę, 

którą znają i lubią wszyscy – domino!

w
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w
.granna.pl 

sklep.granna.pl
www.facebook.com

/grannagry
polub nas na facebooku
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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. 

Zwierzątka

Zawartość pudełka:
 27 kartoników domina 

 plakat edukacyjny 
 instrukcja

domino

Wiek: 
2-4 lata Gruba 

tektura!

Zasady gry

Połóżcie wszystkie kartoniki domina 
obrazkami do góry. 

Wybierzcie losowo jeden kartonik, np. z wiewiórką i żabką.
Dołóżcie kartonik z obrazkiem pasującym 

do jednego z końców kartonika wyłożonego przed chwilą 
(czyli taki, na którym widnieje np. wiewiórka albo żabka). 

 
Teraz dobierzcie kolejny kartonik, 

który będzie pasował do poprzedniego.

Zwierzątka
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