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Wesoła gra zręcznościowa pobudza rozwój dziecka na kilku płaszczyznach równocześnie. Wpływa na udoskonalanie 

umiejętności rozpoznawania kolorów, koordynowania głowa-oko i komunikowania się. 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 

 

Zasady gry: 
- złożyć grę 
- zainstaluj gniazdo na podstawie, 
- następnie dołącz przeźroczysty tułów kurczaka i jego głowę, 
- umieść wszystkie pióra w ciele kurczaka, wciskając je w otwory, 
- wypełnij tułów kurczaka jajkami, 
- upewnij się, że jajka będą leżały w gnieździe, 
- nałóż z powrotem głowę kurczaka na tułów,  
 
No i gotowe! Można zacząć zabawę! 

Przebieg gry: 

 
Gra toczy się w turach, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Podczas rozgrywki gracze próbują kolejno wyciągnąć spod kury 
delikatnie pióra, tak aby jajka nie spadły. 
Cała zabawa polega na tym, żeby wyciągnąć jak najwięcej piór, uważając, żeby nie wypadły z gniazda jaja. Gra toczy się do 
momentu, aż wszystkie jaja wypadną z gniazda. Gracz, którego tura aktualnie trwa, musi tak oskubać kurczaka, żeby jaka nie 
wypadły z gniazda. Zadanie wcale nie jest proste - żeby z powodzeniem wyciągnąć piórka, trzeba dobrze wypatrywać piór i 
znaleźć najlepszy sposób oraz ustawienie ręki. Pamiętajcie, że plansza do gry musi być ustawiona w taki sposób, aby otwór w jej 
podstawie znajdował się naprzeciwko grającej w danym momencie osoby. Gra toczy się do momentu, gdy wszystkie jajka 
wypadną z gniazda. 
Zasady gry tak pomyślane, żeby mogły bawić się zarówno młodsze dzieci, jak i starsi. Wygrywa gracz, który zbierze ich najmniej. 
 
Zawartość pudełka: 

 
- kura z podstawką 
- 17 jajek 
- 30 piór 
 
Gra przeznaczona dla 2-4 graczy 

 

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 gwarancyjne. 
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 


