


Trefliki zabierają Was w podróż dookoła świata tropem zwierząt 
z czterech stron świata. Zwierzęta świata to gra edukacyjna, 
która w prosty i przyjemny sposób pozwoli Waszemu dziecku poznać 
wiele zwierząt i miejsca ich zamieszkania. Podczas gry dzieci rozwijają 
zdolności poznawcze, spostrzegawczość i koncentrację.

Opakowanie zawiera:
- 6 planszetek ze środowiskami,
- 36 żetonów ze zwierzętami,
- instrukcję.

1. Dopasuj zwierzęta
Rozłóżcie na stole wszystkie planszetki ze środowiskami, przyjrzyjcie 
się im dokładnie i spróbujcie je nazwać. Następnie dookoła rozłóżcie 
wszystkie żetony z wizerunkami zwierząt. Waszym zadaniem jest 
dopasować zwierzęta do środowisk, w których żyją.

 



2. Lotto
Gra z prowadzącym
Każdy z graczy dostaje jedną planszę ze środowiskiem. 
Kartoniki ze zwierzętami wrzućcie do denka pudełka. Osoba 
prowadząca losuje jeden kartonik z pudełka i wszystkim go 
pokazuje. Jeśli kartonik ten pasuje do Twojej układanki, to 
go zabierasz i kładziesz na swojej planszy.
Kto pierwszy zbierze 4 kartoniki zwierząt na swojej planszetce, ten 
krzyczy „Lotto!” i wygrywa grę.

 

3. Lotto Memos 
Każdy z graczy dostaje jedną planszę ze środowiskiem.  Żetony ze 
zwierzętami rozłóżcie na stole, obrazkami do dołu. Pierwszy gracz 
odkrywa jeden z żetonów, jeśli pasuje do jego środowiska, może go 
zabrać i spróbować odkryć kolejny żeton. Jego runda trwa tak długo, 
aż nie trafi na żeton, który nie pasuje do jego środowiska, wtedy 
rundę zaczyna kolejny gracz. Grę wygrywa ten, który pierwszy zbierze 
wszystkie zwierzęta pasujące do jego planszetki ze środowiskiem. 



SPIS ILUSTRACJI
1. Rafa koralowa – ocean

Żółw morski, delfin, rekin, ośmiornica, płaszczka, błazenek.

2. Dżungla amazońska
Kapibara, jaguar, kameleon, pancernik, aligator, małpka kapucynka.

3. Sawanna afrykańska
Słoń Afrykański, lew, zebra, żyrafa, hiena, antylopa.

4. Arktyka – biegun północny
Niedźwiedź polarny, foka, mors, lis polarny, renifer, narwal.

5. Wieś
Świnia, krowa, koń, kogut, owca, królik.

6. Las
Dzik, wilk, ryś, sóweczka, łoś, niedźwiedź.
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