
Lipa drobnolistna
(Tilia cordata)

Modrzew europejski
(Larix decidua)

Olsza czarna
(Alnus glutinosa)

Sosna zwyczajna
(Pinus sylvestris)

Kasztanowiec 
zwyczajny
(Aesculus 

hippocastanum)

Klon jawor
(Acer pseudoplatanus)

Klon zwyczajny
(Acer platanoides)

Leszczyna pospolita
orzech laskowy 

(Corylus avellana)

Grab pospolity
 (Carpinus betulus)

Jarząb pospolity
(Sorbus aucuparia)

Przyrodnicze MEMO składa się z 40 
elementów. Wielobarwne elementy 
zawierają rysunki liści drzew i 
k rzewów.  Na  jednobarwnych  
elementach znajduje się nazwa 
polska i łacińska drzew i krzewów. 
Gracze mają płytki drewniane 
odwrócone grzbietem do góry 
wybierają losowo jeden element z 
kolumny „rysunków” jeden z kolumny 
„nazwy”. Odczytują głośno, jeśli 
wybrane elementy tworzą parę, to 
gracz odkłada ją i zyskuje 1 pkt., Jeśli 
nie odkłada je na to samo miejsce 
grzbietem do góry i wszyscy starają 
się zapamiętać miejsce odczytanych 
elementów gry. Zabawa trwa tak długo 
aż wszystkie pary zostaną dobrane. 
Wygrywa osoba, która ma ich 
najwięcej. Gra zapewnia koncentrację 
w s z y s t k i c h  u c z e s t n i k ó w,  a  
wielokrotne odczytywanie haseł i 
wyjaśnień zapewnia utrwalenie 
wiadomości.
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Gatunki drzew i krzewów



Jesion wyniosły
(Fraxinus excelsior)

Jodła pospolita
(Abies alba)

Buk zwyczajny
(Fagus sylvatica) 

Cis pospolity
 (Taxus baccata)

Dąb bezszypułkowy
(Quercus petraea)

Dąb szypułkowy 
(Quercus robur)

Świerk pospolity 
(Picea abies)

Topola osika
 (Populus tremula)

Wiąz szypułkowy
(Ulmus laevis)

Brzoza 
brodawkowata
(Betula pendula)

ZAWARTOŚĆ:
ź Drewniana skrzynka o wymiarach 

ok. 23 x 10,5 x 6 cm, 
ź 40 płytek o wymiarach 4 x 8 cm 

z 20 ilustracjami
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WYPRODUKOWANO W POLSCE             

Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla  
dzieci w wieku poniżej 3 lat z uwagi 
ostre krawędzie i wykończenia!

Z.P.H. PILCH             ©
All rights reserved.

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. 

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. 

 

BEZPIECZEŃSTWO:


