
Płytki, na których widnieje smutna buzia informują, że dziecko postępuje 
niewłaściwie natomiast te, na których jest uśmiechnięta buzia informują, że 
dziecko postępuje prawidłowo. Celem gry jest znalezienie wszystkich par - 
tematycznie pasujących do siebie obrazków. Płytki odwraca się ilustracjami 
do spodu i miesza. Następnie losuje się gracza, który rozpoczyna grę. 
Możemy odsłaniać tylko dwa elementy jednocześnie. Wygrywa ten gracz, 
który zbierze najwięcej par. Przed przystąpieniem do gry warto omówić 
z dziećmi poszczególne rysunki wyjaśniając jakie niebezpieczeństwo grozi 
dziecku i co jest niewłaściwego w jego zachowaniu (szczególnie te, które 
mogą być dla dziecka trudne do zrozumienia - dziewczynka w słuchawkach, 
dworzec kolejowy, dziecko idące niewłaściwą stroną drogi). 
Elementy z dużej wersji MEMO mogą służyć jako ilustracje do prowadzenia 
zajęć z zakresu bezpieczeństwa. Możemy je rozłożyć ilustracjami do góry, 
wówczas dzieci mają za zadanie dobrać obrazki parami i wyjaśnić czym one 
się różnią. 

WARTOŚCI DYDAKTYCZNE:
Rozwija pamięć, spostrzegawczość i kojarzenie. Uczy właściwego 
zachowania związanego z bezpieczeństwem.
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WYDRUKOWANO NA PAPIERZE EKOLOGICZNYM          
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KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:

Przechowywać w suchym pomieszczeniu. Unikać wilgoci! Do czyszczenia używać 
suchej lub lekko wilgotnej, bawełnianej szmatki (inne materiały mogą porysować 
powierzchnię). Stosować czystą wodę, bez detergentów i rozpuszczalników. 

BEZPIECZEŃSTWO:

Przed podaniem dziecku zabawki upewnij się, że produkt jest kompletny i nieuszkodzony. 
Opakowanie nie jest integralną częścią produktu i należy je usunąć wraz z wszystkimi 
elementami przed podaniem zabawki dziecku. Opakowanie nie służy do zabawy. 
Opakowanie foliowe może być niebezpieczne dla dziecka. Aby uniknąć możliwości 
uduszenia należy je usunąć wraz z wszystkimi jego elementami. Zachowaj instrukcję 
użytkowania ze względu na ważne informacje. 
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WYPRODUKOWANO W POLSCE                                                       

Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci 
w wieku poniżej 3 lat z uwagi ostre kra- 
wędzie i wykończenia. Ryzyko zranienia!
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ZAWARTOŚĆ:
ź 32 drewniane płytki o wymiarach 10 x 10 cm, z kolorowymi 

ilustracjami przedstawiającymi dobre i niebezpieczne zachowanie 
w różnych okolicznościach,

ź instrukcja.


