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Gra Zręcznościowa Szalony Pirat
w Beczce Sztylety
Cena

12,13 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

CH-413059

Kod producenta

HC413059

Kod EAN

5902963407856

Producent

Nobo Kids

Opis produktu
Gry są doskonałym sposobem na wspólną zabawę w gronie najbliższych. Dzięki takim zabawom dzieci, mogą spędzić
więcej czasu z rodzicami i przyjaciółmi.

Gra polega na umieszczeniu szabli w wybranych przez siebie dziurek,
znajdujących się w beczce. Jeżeli zrobisz to niezręcznie, Pirat ucieknie z beczki, a Ty… przegrywasz.
Po zakończeniu rundy trzeba wyciągnąć wszystkie miecze i wcisnąć przycisk znajdujący się pod głową pirata.
Osoba przegrana wykonuje zadanie, które wylosuje i zaczynamy zabawę od nowa! Koło losujące znajduje się pod beczką.

Gdy zręcznościowe rozwijają spostrzegawczość, refleks, wyobraźnię przestrzenną, ćwiczą sprawność koordynacji
ruchowo – wzrokowej oraz rozwijają sprawność manualną.

W zestawie:
- beczka
- pirat
- 16 sztyletów w 4 kolorach
- naklejki

Zadania:
1. Kręcisz jeszcze raz i wybierasz osobę, która przejmuje Twoją karę!
2. Robisz 30 brzuszków!
3. Swobodny taniec!
4. Gracze wybierają dla Ciebie piosenkę, którą musisz zaśpiewać!
5. Skaczesz jak żabka - 15 razy!
6. Gracze wybierają, jakie zwierzę musisz naśladować!
7. Kręcisz ponownie!
8. Opowiedz dowcip!
9. Wielkie uściski - przytulasz osoby, które znajdują się obok Ciebie!
10. Powiedz coś, co sprawi, że będziesz groźny - jak prawdziwy pirat!
11. Gracze wybierają co zatańczysz!
12. Kręcisz ponownie!

Odpowiedni wiek: 3 lata +
Wymiary beczki z piratem w środku: 10,5 (szer.) x 16 (wys.) cm
Wymiary beczki: 10,5 (szer.) x 10,5 (gł.) x 10,5 (wys.) cm
Wymiary opakowania: 11 (szer.) x 10,5 (gł.) x 15,5 (wys.) cm

Informacja od producenta: Nie nadaje się dla dzieci w wieku poniżej 36 miesięcy. Zawiera małe części, które łatwo połknąć lub które mogą się dostać do dróg oddechowych. Niebezpieczeństwo uduszenia.
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