
Gwarancja: 
Gwarancja ważna 12 miesięcy od daty zakupu. Nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, bądź zagubienie jakichkolwiek 
elementów. Wszelkie używanie w celu nizgodnym z załączoną instrukcją nie będzie podlegało pod warunki warancyjne. 
Uwaga: Gra może zawierać małe elementy, chronić przed dziećmi poniżej 3 lat. Po zakończonej zabawie, pudełko z grą należy 
odłożyć w  bezpiecznym miejscu, w celu zminimalizowania ryzyka. 
Dystrybucja: ZUH Kontext s.c. Izabela Zawistowska, Konrad Zawistowski. Ul. Hetmańska 10 / 15-727 Białystok 
 

        GRA ZRĘCZNOŚCIOWA 

ALIBABA 

KX8561 INSTRUKCJA 

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów na 
rozwijanie zdolności interpersonalnych u dzieci jest 
granie w różne gry z najbliższymi. Gry planszowe, 
karciane i inne rozbudowują inteligencję, zdolność 

skutecznego wysławiania  
się i przekazywania innym osobom swoich zamiarów i chęci. Gry są doskonałym sposobem 
na wspólną zabawę w gronie najbliższych. Dzięki takim zabawom dzieci, mogą spędzić 
więcej czasu z rodzicami. Rewelacyjna gra zręcznościowo logiczna dla całej rodziny. Gra 
wymaga zręczności i buduje napięcie. Jest łatwa do nauczenia i zabawna. Proste zasady, 
świetnie wykonana gra, oraz możliwość zabawy niezależnie od wieku sprawiają iż w grę 
potrafi zaangażować się cała rodzina i to na długie godziny. 
 
Cel gry: 
Każdy chyba zna bajkowego bohatera Ali babę i 40 rozbójników z baśni Tysiąca i jednej 
nocy.  
Dziś dzielny Ali baba postanowił wybrać się w daleką podróż na swoim wielbłądzie. Jednak 
młody wielbłąd jest uparty i rozbrykany, sprawia wiele problemów z załadowaniem bagaży na 
wyprawę. Dlatego Musisz koniecznie pomóc Ali babie w osiodłaniu tego uparciucha bo 
kolejna ekscytująca przygoda w nieznane czeka....  
 
Zasady: 
 1.Grę rozpoczyna najmłodszy zawodnik. Losuje On jedną kartę, zakłada siodło oraz 
przedmiot z wylosowany z karty na wielbłąda.  
2. Gra zawiera 3 rodzaje kart: 
I - 15 kart z przedmiotami, które musisz umieścić na wielbłądzie. 
II - 3 karty bonusowe 
III - 2 karty kończące turę rozgrywki 
3. Jeżeli wylosowany z karty przedmiot spadnie z wielbłąda w trakcie Twojej tury musisz go 
założyć z innymi przedmiotami. 
4. Jeżeli podczas Twojej kolejki zrzucisz Ali babę lub jakiś przedmiot musisz umieścić inny 
przedmiot nawet gdy jeszcze nie założyłeś swojego. 
5. Gdy złośliwy wielbłąd nieoczekiwanie podskoczy i wszystkie przedmioty pospadają 
podczas Twojej kolejki gra się kończy a Ty tracisz wszystkie punkty.  
6. Koniec gry nastąpi także po wyczerpaniu wszystkich kart,a wszystkie przedmioty będą 
załadowane na wielbłąda. 
7. Wygrywa ten kto zdobędzie największą ilość punktów. 
 
W skład gry wchodzi: 
- Wielbłąd,  
- Ali Baba, 
- Siodło, 
- 15 bagaży : garnek, koszyk, miecz, snop pszenicy, gitara, bukłak na wodę, dywanik, miska, 
lampa, urna, torba, stolik, dzbanek, namiot, skrzynia. 
- 20 kart do gry  
 


