
ju

ż gram

ju

ż gram

?++?

+

  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. Mały Miś
trio

Wiek: 
2-4 lata Gruba 

tektura!

W serii znajdziesz:

w
w

w
.granna.pl 

sklep.granna.pl
www.facebook.com

/grannagry
polub nas na facebooku

2016   00232/3

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 losowo jeden kartonik, od którego

zaczniecie układać misowe historie.
Do wybranego kartonika dopasujcie kolejne puzzle

– tak, aby powstała spójna historyjka.

Mały Miś
puzzle

Połóżcie wszystkie puzzle obrazkami do góry. 

Wybierzcie środkowe kartoniki (czyli takie, 
do których da się dołączyć jeszcze dwa puzzle 

z prawej i lewej strony) i podzielcie je po równo między siebie. 
Teraz – na trzy cztery – rozpocznijcie dopasowywanie brakujących 

elementów, które łączą się z Waszymi środkowymi kartonikami.

Wygrywa ten, 
kto najszybciej ułoży swoje puzzle!

Mały Miś
kto szybszy?

Wcześniej–później najlepiej sprawdzi się  
podczas wspólnej gry z rodzicem. 

Połóżcie wszystkie puzzle obrazkami do góry. 
Starszy gracz wybiera środkowy kartonik (czyli taki, 

do którego da się dołączyć jeszcze dwa puzzle z prawej i lewej strony), 
pokazuje go i zadaje pierwsze pytanie:  

„Co się przydarzyło Małemu Misiowi wcześniej?”. 
 

Zadaniem młodszego gracza jest wybranie kartonika, 
który będzie stanowił poprawną odpowiedź.  

Następnie starszy gracz zadaje drugie pytanie: 
 „Co się wydarzyło Małemu Misiowi później?”, 

a młodszy gracz wybiera kolejny pasujący kartonik. 
 

Teraz spróbujcie w ten sam sposób ułożyć wszystkie misiowe historyjki. 
Pamiętajcie, że możecie zmienić kolejność pytań, by urozmaicić zabawę.

Mały Miś
wcześniej-później Mały Miś niedawno skończył dwa latka – 

w świecie misiów to już całkiem duży chłopczyk!
Nasz bohater zawsze ma mnóstwo pomysłów, 

jak ciekawie spędzić dzień.

Wczoraj wybrał się na wycieczkę na polanę. 
Ileż tam było poziomek! Nazbierał ich cały koszyk, 

a potem urządził sobie wspaniały piknik. 
Leżąc na trawie, tworzył plan następnej wielkiej wyprawy.

 
Co wymyślił Mały Miś? Kogo spotkał na swej drodze? 

Jakie niezwykłe przygody przeżył? 
Tego wszystkiego dowiecie się już wkrótce.

Mały Miś zaprasza do wspólnej zabawy!

Mały Miś

Mały Miś
pytania

Zawartość pudełka:
 8 trzyelementowych puzzli

 plakat edukacyjny 
 instrukcja

Ilustracje: Beata Zdęba, Agnieszka Kowalska, 
redaktor prowadzący: Joanna Wójtowicz, 

projekt graficzny: Sławomir Bejda

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

 Które z misiowych wydarzeń mają miejsce na dworze, 
a które – w domu? 

 Jakie zwierzątko odwiedza Małego Misia na plaży?

 Jakie zwierzątko pokazuje Małemu Misiowi balony?

 Jakie owoce Mały Miś zbiera z mamą?

 Na którym obrazku Mały Miś spotyka 
żółtego motylka?

 Kiedy lepi się bałwanka, 
a kiedy buduje zamki na plaży?
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Do wybranego kartonika dopasujcie kolejne puzzle

– tak, aby powstała spójna historyjka.

Mały Miś
puzzle

Połóżcie wszystkie puzzle obrazkami do góry. 

Wybierzcie środkowe kartoniki (czyli takie, 
do których da się dołączyć jeszcze dwa puzzle 

z prawej i lewej strony) i podzielcie je po równo między siebie. 
Teraz – na trzy cztery – rozpocznijcie dopasowywanie brakujących 

elementów, które łączą się z Waszymi środkowymi kartonikami.

Wygrywa ten, 
kto najszybciej ułoży swoje puzzle!

Mały Miś
kto szybszy?

Wcześniej–później najlepiej sprawdzi się  
podczas wspólnej gry z rodzicem. 

Połóżcie wszystkie puzzle obrazkami do góry. 
Starszy gracz wybiera środkowy kartonik (czyli taki, 

do którego da się dołączyć jeszcze dwa puzzle z prawej i lewej strony), 
pokazuje go i zadaje pierwsze pytanie:  

„Co się przydarzyło Małemu Misiowi wcześniej?”. 
 

Zadaniem młodszego gracza jest wybranie kartonika, 
który będzie stanowił poprawną odpowiedź.  

Następnie starszy gracz zadaje drugie pytanie: 
 „Co się wydarzyło Małemu Misiowi później?”, 

a młodszy gracz wybiera kolejny pasujący kartonik. 
 

Teraz spróbujcie w ten sam sposób ułożyć wszystkie misiowe historyjki. 
Pamiętajcie, że możecie zmienić kolejność pytań, by urozmaicić zabawę.

Mały Miś
wcześniej-później

Mały Miś niedawno skończył dwa latka – 
w świecie misiów to już całkiem duży chłopczyk!

Nasz bohater zawsze ma mnóstwo pomysłów, 
jak ciekawie spędzić dzień.

Wczoraj wybrał się na wycieczkę na polanę. 
Ileż tam było poziomek! Nazbierał ich cały koszyk, 

a potem urządził sobie wspaniały piknik. 
Leżąc na trawie, tworzył plan następnej wielkiej wyprawy.

 
Co wymyślił Mały Miś? Kogo spotkał na swej drodze? 

Jakie niezwykłe przygody przeżył? 
Tego wszystkiego dowiecie się już wkrótce.

Mały Miś zaprasza do wspólnej zabawy!

Mały Miś

Mały Miś
pytania

Zawartość pudełka:
 8 trzyelementowych puzzli

 plakat edukacyjny 
 instrukcja

Ilustracje: Beata Zdęba, Agnieszka Kowalska, 
redaktor prowadzący: Joanna Wójtowicz, 

projekt graficzny: Sławomir Bejda

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

 Które z misiowych wydarzeń mają miejsce na dworze, 
a które – w domu? 

 Jakie zwierzątko odwiedza Małego Misia na plaży?

 Jakie zwierzątko pokazuje Małemu Misiowi balony?

 Jakie owoce Mały Miś zbiera z mamą?

 Na którym obrazku Mały Miś spotyka 
żółtego motylka?

 Kiedy lepi się bałwanka, 
a kiedy buduje zamki na plaży?
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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. Mały Miś
trio
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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. 
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