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Gra dla 2-4 dzieci w wieku od 4 do 7 lat
Pud∏o, które otworzy∏eÊ kryje w sobie mnóstwo kolorowych kwiatków, zwierzàt i innych przedmiotów. AbyÊ móg∏
rozpoczàç gr´, musisz te kolorowe elementy uporzàdkowaç. Mo˝esz o pomoc poprosiç tat´ albo babci´.
Obydwie strza∏ki umieÊç w otworkach na planszy, jednà
w kole z pszczo∏ami i misiami, drugà w Êrodku ko∏a
z bary∏kami zape∏nionymi miodem. Prawid∏owo
umieszczone strza∏ki powinny obracaç si´ swobodnie.
Plansz´ po∏ó˝ na kartonowej wk∏adce umieszczonej w pude∏ku.
Kartonik, na którym namalowana jest ramka z plastrem miodu,
z∏ó˝ w kszta∏t pude∏eczka zgodnie z instrukcjà i w∏ó˝ do niego
wszystkie bary∏ki z miodem. To b´dzie Twój ul. Ustaw go obok planszy do gry.
Najwi´kszy element scenografii, ten z dwoma ulami umieÊç wewnàtrz
pude∏ka przy krótszym boku.
Pozosta∏e elementy scenografii; myszki, konika polnego i kwiatki w∏ó˝
w plastikowe podstawki i ustaw na planszy, lub na stole w dowolnym miejscu.
Misie, które b´dà pionkami w grze, umieÊç w podstawkach.
Ka˝dy z graczy niech wybierze sobie jeden domek i ustawi
w nim takiego samego misia, jaki jest namalowany obok jego domku.

Przebieg gry
Gr´ rozpoczyna najm∏odsze dziecko.
Ustawia swojego misia na ∏àczce, na
dowolnym kamieniu. Gdy wszystkie misie
stojà na dró˝ce, najm∏odsze dziecko rzuca
kostkà i posuwa si´ po dró˝ce o tyle pól ile
wska˝e kostka. Gdy miÊ zatrzyma si´ na
polu z plastrem miodu, wtedy dziecko kr´ci
strza∏kà, która znajduje si´
przy polach z bary∏kami.

Strza∏ka mo˝e wskazaç: jednà, dwie albo
trzy bary∏ki. Teraz dziecko kr´ci drugà
strza∏kà przy kole z misiami i pszczó∏kami.
Je˝eli strza∏ka wska˝e na misia, to wtedy
dziecko bierze z ula tyle bary∏ek miodu, ile
wskaza∏a pierwsza strza∏ka. Je˝eli strza∏ka
wska˝e pszczó∏k´, dziecko odk∏ada bary∏ki
do ula. Dalej gra nast´pne dziecko.

Uwaga dla Rodziców!
W domkach misiów miejsca dla bary∏ek
sà ponumerowane. Dzieci w trakcie gry
wykonujà dzia∏ania matematyczne
- dodawanie i odejmowanie. Wa˝ne jest,
aby dzieci zape∏nia∏y pola z bary∏kami
we w∏aÊciwej kolejnoÊci, zgodnie

z liczbami umieszczonymi nad bary∏kami
- od 1 do 10. Wtedy w odpowiednim
momencie b´dà mia∏y szans´ zaobserwowaç wyniki liczbowe wykonywanych
przez siebie ruchów.

Przyk∏ady
Przyk∏ad 1
Strza∏ka na kole z bary∏kami wskaza∏a 3 bary∏ki, a strza∏ka na kole z pszczó∏kami i misiami
wskaza∏a misia. Wtedy dziecko mo˝e zabraç z ula trzy bary∏ki i u∏o˝yç je w domku swojego misia.

Przyk∏ad 2
Strza∏ka na kole z bary∏kami wskaza∏a 2 bary∏ki, a strza∏ka na kole z pszczó∏kami i misiami
wskaza∏a pszczó∏k´. Wtedy dziecko oddaje z domku swojego misia 2 bary∏ki miodu i wk∏ada je do ula.
Je˝eli dziecko nie mia∏o w domku jeszcze ˝adnych bary∏ek, to wtedy nic nie oddaje.

ZAWARTOÂå PUDE¸KA:
plansza do gry
4 pionki - misie
4 domki dla misiów
5 elementów scenografii
8 podstawek
40 bary∏ek miodu
ul - ramka z plastrem miodu
kostka do gry
2 strza∏ki
instrukcja

Gra koƒczy si´, gdy pierwsze dziecko umieÊci
10 bary∏ek miodu w domku swojego misia.

Weso∏ej zabawy!

“Dziwny jest niedèwiedzi ród,
˚e tak bardzo lubi miód...”
Czy pami´tacie ten wierszyk? To jest przecie˝ jedna z mruczanek
najmilszego ze wszystkich misiów, czyli Kubusia Puchatka.

Pszczo∏a niesie py∏ek kwiatowy
w koszyczku na nó˝kach.

Jaskry
Mak

Czy wiesz, ˝e:

Naparstnica purpurowa

Cykoria podró˝nik

Pszczo∏y zbierajà z kwiatów s∏odki nektar i robià z niego miód. 1. Co to jest?
Miód sk∏adajà w plastrach. B´dà go jad∏y zimà.
Ten ˝ar∏ok ciep∏ym futrem pokryty
JeÊli cz∏owiek zabierze pszczo∏om miód, musi je dokarmiaç
przez ca∏à zim´ Êpi jak zabity,
syropem zrobionym z cukru i wody.
prawdopodobnie z tego powodu,
˝e zimà pszczo∏y nie robià miodu.
Pszczo∏y zbierajà te˝ py∏ek kwiatowy. Jedzà go same
i karmià nim swoje larwy, czyli pszczele dzieci.

2. Co to jest?

I jeszcze pszczo∏y zbierajà lepki sok z pàków drzew
i robià z niego kit, którym zatykajà szpary w ulach.
Wszystkie te pszczele wyroby bardzo podobajà si´ ludziom.
Dlatego zabierajà je z uli i wyrabiajà z nich s∏odycze
albo... lekarstwa.
A tak naprawdà to pszczo∏y sà ludziom
bardzo, bardzo potrzebne, poniewa˝
wiosnà w sadach przenoszà py∏ek
kwiatowy z jednego kwiatka na drugi.
W∏aÊnie dzi´ki temu mamy potem
jesienià wspania∏e jab∏ka, gruszki i Êliwki.

A zimà... misie Êpià, pszczo∏y odpoczywajà,
a my dodajemy miód do herbaty i do pierników,
i t´sknimy za latem pe∏nym brz´czenia pszczó∏...

To jest domek rozbzykany,
bzyczy w nim dach oraz Êciany,
w nim pszczó∏ pracowity rój
produkuje miodek swój.

3. Co to jest?
Nie zachowuj si´ nerwowo,
gdy zabrz´czy ci nad g∏owà.
Mo˝e ona leci teraz
nektar z kwiatków na miód zbieraç.

A co jedzÑ misie?
Misie lubià roÊliny: trawy, mchy, jagody. Czasem ∏owià
ryby w rzekach i strumieniach lub polujà na ma∏e
zwierz´ta. I bardzo lubià miód. Wyjadajà go z gniazd
dzikich pszczó∏, ale zdarza si´ równie˝, ˝e przychodzà
do pasieki i rozbijajà ule, ˝eby dostaç si´ do swojego
przysmaku.

Drogi kliencie!
Nasze gry kompletowane są ze szczególną starannością. Jeżli jednak zdarzą się jakieś
braki (za co z góry serdecznie przepraszamy) prosimy wypełnić ten kupon i wysłać pod
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SKO¡czy¸ 45 LAT!
˚yczymy misiowi 100 lat
i w prezencie urodzinowym
dajemy gr¢!

Polecamy równie˝ inne nasze gry:

www.granna.pl
www.superfarmer.pl
info@granna.pl

