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Liczba graczy ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA
• 4 LALECZKI
• 2 PLANSZE Z UBRANIAMI
• TARCZA ZE STRZAŁKĄ
• INSTRUKCJA
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POLECAMY INNE GRY Z SERII! 
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www.granna.pl
www.superfarmer.pl 
service@granna.pl
www.facebook.com/grannagry 
www.youtube.com/grannapl

Data i miejsce 
zakupu:
Brakujące 
elementy:

Imię,
nazwisko,
adres:

Drogi Kliencie! Nasze gry kompletowane 
są ze szczególną starannością. Jeśli jednak 
zdarzą się jakieś braki (za co z góry serdecznie 
przepraszamy), prosimy wypełnić ten kupon 
i wysłać pod adresem: GRANNA, ul. Księcia 
Ziemowita 47, 03-788 Warszawa. 
Można też wysłać reklamację mailem na 
adres: service@granna.pl
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Jeśli chcesz otrzymywać drogą elektroniczną wiadomości o nowościach, napisz e-mail z taką informacją na adres service @ granna.pl i podpisz go imieniem i nazwiskiem.
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Do gry dołączony jest arkusik, na który możesz nakleić nalepki 
zgodnie ze swoim pomysłem.
W innych grach SMOKA OBIBOKA znajdziesz kolejne kartoniki 
z nalepkami.

Smok Obibok strojąc minki, 
wita chłopców i dziewczynki
i przedstawia grę w laleczki,
a w niej spodnie, sukieneczki, 
okulary, bereciki, 
torebeczki i szaliki.

Ten, kto sam się ubrać umie,
bardzo łatwo grę zrozumie,
i grać może, ile chce,
w tę niezwykle łatwą grę. 
 

Strzałka powinna obracać się swobodnie. Połóż tarczę na środku stołu. A teraz każde dziecko 
wybiera sobie laleczkę i ustawia ją na podstawce. Musicie ustalić, które z was jest najmłodsze, 
bo właśnie to dziecko rozpocznie grę.

PRZEBIEG GRY
Jeżeli jesteś najmłodszym z graczy, to teraz zakręć strzałką. Z prostokątnego kawałka folii 
odklej ten element ubrania, który wskazała strzałka i przyklej go do swojej laleczki. 
Teraz zakręci strzałką Twoja koleżanka lub kolega. Jeżeli w kolejnym ruchu wylosujesz 
tę część ubrania, którą Twoja laleczka ma już na sobie, wtedy niestety przepada 
Twoja kolejka i gra następne dziecko.

ZAKOŃCZENIE GRY
Wygra to z Was, które pierwsze ubierze swoją laleczkę.
Po zakończeniu zabawy rozbierzcie swoje laleczki i ułóżcie ubranka na arkusikach 
z pozostałymi ubrankami. Kiedy będziecie chcieli pobawić się jeszcze raz – gra będzie gotowa.

Uwagi dla Rodziców! 

W grze wykorzystaliśmy folię adhezyjną, czyli taką, która może być wielokrotnie przyklejana 
i odklejana bez użycia kleju.
Aby gra długo sprawiała dzieciom radość, co jakiś czas trzeba laleczki i ubranka przetrzeć 
czystą szmatką (może być lekko zwilżona).

PRZYGOTOWANIE GRY

Przed rozpoczęciem pierwszej gry umieść strzałkę pośrodku kwadratowej tarczy. 
Najpierw rozdziel strzałkę na dwie części. Element A umieść w otworku pod spodem kwadratu. 
Element B, ten ze strzałką, połóż na elemencie A. Oba elementy ściśnij. 


