
Kaktus
NUMER ARTYKUŁU: 210032

Zawartość: 1 podstawowy korpus, 6 kulkowych kwiatów , 6 płatków, 6 kolców z pąkami, 1 kolorowa 
kostka, materiał: lite drewno, 1 bawełniana torba, 1 instrukcja

Liczba i wiek graczy: od 18 miesięcy, samodzielnie lub w grupie

Cel pedagogiczny: Percepcja kolorów i kształtów, przypisanie kolorów, umiejętności motoryczne, 
promowanie zmysłu dotyku, koncentracji.

Cel gry: Spraw, by kaktus rozkwitł.

Ostrzeżenie: Gra tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej. 
Przygotowanie do gry: Podstawa kaktusa znajduje się pośrodku graczy, postawiona na stole lub na podłodze.

Opcje gry 1
Prosta gra budowlana dla najmłodszych. 
Gracze: granie samotnie lub w grupie, 18 miesięcy w górę.
Konfiguracja gry: Rozłóż ciernie, główki kwiatów i płatki przed graczem (graczami), aby wszyscy mogli je 
zobaczyć. Jak grać. Najpierw włóż ciernie do podstawy kaktusa pąkami skierowanymi do góry.
Wariacja 1: Gracze umieszczają kawałki płatków i główki kwiatów na ciernie w dowolnej kolejności 
kolorów.
Wariant 2: Gracze próbują dopasować kolor do kawałków płatka i kwiatu oraz do pąków na cierniach.
Wariant 3: Dla dzieci od 2 lat wzwyż, samodzielnie w grupie.
Konfiguracja gry: Umieść główki kwiatów i kawałki płatków w woreczku z tkaniny i potrząśnij, aby „prze-
tasować”. Jak grać. Gracze kolejno losują jeden z płatków lub główek kwiatów z torby materiałowej. 
Gracze próbują dopasować elementy do kolorowych pąków na kaktusie.
Zasady gry: główki kwiatów można dodawać dopiero gdy kawałki płatka są na swoim miejscu. Jeśli gracz 
wyjmie kwiatową głowę z torby z tkaniny i nie może znaleźć pasującego płatka na kolcu, musi położyć 
główkę kwiatu i poczekać, aż na kolcu znajdzie się pasujący kawałek płatka.
Koniec gry: Gra kończy się, gdy kaktus jest w pełnym kolorze.

Opcja gry 2
Prosta gra reguł.
Gracze: dla dzieci w wieku 2,5 lat i starszych.
Konfiguracja gry: Włóż ciernie do podstawy kaktusa z pąkami skierowanymi w dół, tak aby były niewidoczne. 
Umieść główki kwiatów i kawałki płatków w woreczku z tkaniny i potrząśnij, aby „przetasować”. Jak grać. 
Gracze kolejno losują jeden z płatków lub główek kwiatów z torby materiałowej. Gracze umieszczają 
wylosowane płatki i główki kwiatów przed sobą, aż worek będzie pusty.

18 mc +



Dwóch graczy: 3 główki kwiatów i 3 kawałki płatków,
Trzech graczy: 2 główki kwiatów i 2 kawałki płatków.
Każdy gracz może zabrać cierń z kaktusa i pokazać kolor pąka.
  •  Jeśli gracz ma płatek w tym samym kolorze, może włożyć cierń do podstawy kaktusa kolorowym 

pąkiem do góry i dodaj swój płatek. Jeśli gracz ma również w tym samym kolorze główkę kwiatu 
może dodać główkę kwiatu na płatek.

  •  Jeśli gracz nie ma pasującego kawałka płatka, musi włożyć cierń do podstawy kaktusa z pąkiem skie-
rowanym w dół, tak aby były niewidoczne. 

Zasady gry: główki kwiatów można dodawać dopiero gdy kawałki płatka są na swoim miejscu.
Koniec gry: Zwycięża gracz, który jako pierwszy poukłada wszystkie swoje płatki i główki kwiatów. Gra 
może być kontynuowana, dopóki wszyscy inni gracze też tego nie zrobią. Gra kończy się, gdy kaktus jest 
w pełnym kolorze.

Opcja gry 3
Prosta gra reguł z kolorową kostką.
Gracze od 3 lat dla 2 graczy lub więcej.
Konfiguracja gry: Włóż ciernie do podstawy kaktusa z pąkami skierowanymi w dół, tak aby były niewi-
doczne. Główki kwiatów i płatki rozłożone są na bawełnianym woreczku.
Przebieg gry. Każdy gracz rzuca po kolei kolorową kostką. Gracz wyciąga z kaktusa żądło i sprawdza, 
czy kolor pąka pasuje z kolorem kostki. Jeśli tak odwraca żądło do góry z kolorowym pakiem. Jeśli nie 
wkłada żądło do dołu kolorowym pąkiem.
  •  Jeśli gracz nie żuci koloru pasującego do kawałka płatka, musi wymienić cierń w bazie kaktusa pączek 

jest „ukryty”.
  • Jeśli gracz rzuci kolor, który pasuje do koloru widocznego pąka, może on dodać płatek do pąka.
  • Jeśli gracz rzuci kolor pąka i płatka, które są już dopasowane, może dodać pasujący kwiat.
  • Jeśli gracz rzuci kolor pąka, płatka i kwiatka, które są już dopasowane, gracz omija kolejkę. 
Zasady gry: główki kwiatów można dodawać dopiero gdy kawałki płatka są na swoim miejscu. 
Koniec gry: Jeśli wszystkie części kwiatka znajdują się na kaktusie. Gra się zakończyła.
Kaktus kwitnie wszystkimi swoimi 6 kolorowymi kwiatami.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:
Przechowywać w suchym pomieszczeniu. Unikać wilgoci! Do czyszczenia używać suchej lub lekko wil-
gotnej, 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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Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat 
z uwagi na małe elementy. Ryzyko zadławienia!

WYPRODUKOWANO W POLSCE




