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rekomendowany 
wiek: 7-107
liczba graczy: 1-4

zawartość pudełka:
•  plansza
•  14 elementów wyznaczających
   osie (9 figur, 5 wzorów)
•  45 tabliczek 
•  instrukcja

Po rozpakowaniu należy sprawdzić zawartość z listą zawartości 
pudełka umieszczoną powyżej lub na tylnej stronie pudełka.
W razie niezgodności prosimy o kontakt.
e-mail: alexander@alexander.com.pl

Zasady bezpiecznego użytkowania:
Ostrzeżenia:
Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat.
Zestaw zawiera małe elementy - niebezpieczeństwo 
zakrztuszenia.
Prosimy zachować opakowanie ze względu na podane 
informacje.
Opakowanie nie jest częścią zabawki.
Stan zabawki należy regularnie kontrolować.
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Jesteś gotowy na nowe wyzwania? Oto gra rozwijająca i kształ-
tująca nasze zmysły. Na plan pierwszy wysuwa się zmysł dotyku 
– odpowiednio duże klocki pozwalają wszystkim dobrze poczuć 
przedmiot w dłoni, by następnie zmobilizować zmysł wzroku
i odnaleźć na planszy miejsce klocka na skrzyżowaniu linii 
biegnących do odpowiedniego kształtu �gury i wzoru. 
Określenie miejsca na planszy i dobranie odpowiedniego 
klocka ćwiczy spostrzegawczość i współpracę ręki z oczami. 
Na trzecim planie jest koncentracja, skupienie i cierpliwość.
Gry tego typu znajdują zastosowanie w rehabilitacji osób 
chorych np. na chorobę Parkinsona, chorobę Alzheimera, 
zespół Tourette’a czy reumatoidalne zapalenie stawów, a 
także pacjentów po udarze.
Celem rozgrywki jest ułożenie tabliczek ze wzorem na właści-
wym polu na planszy, tzn. w miejscu, gdzie krzyżuje się droga 
do �gury i wzoru pasujących do wzoru umieszczonego na 
tabliczce.

Przygotowanie do gry
Na planszy po lewej stronie losowo umieszcza się 9 figur, a na 
górze 5 różnych elementów geometrycznych. Zadaniem 
gracza jest przyporządkowanie drewnianych tabliczek
z odpowiednimi piktogramami do odpowiednich miejsc, 
gdzie krzyżuje się droga do figury z drogą do elementu geo-
metrycznego (rys.1).
Uwaga: Po zakończeniu każdej rozgrywki należy zmienić układ 
ułożenia figur i wzorów.

(rys.1)
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W trakcie gry dla kontroli postępów wskazane jest, aby mierzyć 
czas, dlatego możesz pobrać bezpłatną aplikację „Alexander Timer” 
w sklepie właściwym dla systemu operacyjnego swojego smartfo-
na lub tabletu, wpisując: aplikacja Alexander Timer lub korzystając 
z kodów QR zamieszczonych poniżej.

WARIANT I    (2–4 osoby)
1. Gracze siadają przy stole i rozkładają planszę wraz
    z figurami i wzorami tak, by wszyscy widzieli całą planszę.
2. Tabliczki należy rozdać między uczestników tak, by nie  
    było widać wzorów (wzorem do dołu).
    2 graczy – 22 tabliczki na osobę
    3 graczy – 15 tabliczek na osobę
    4 graczy – 11 tabliczek na osobę
    Pozostałe tabliczki nie biorą udziału w rozgrywce.
3. Grę rozpoczyna najmłodszy gracz, następnie kolejka  postępu-
    je zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
4.  Gracz odkrywa swoją tabliczkę i musi odnaleźć odpowiednie  
     miejsce, na które należy ją położyć, tzn. miejsce  przecięcia linii 
     do figury (poziomo) i wzoru (pionowo).
5.  W czasie gdy uczestnik szuka miejsca dla tabliczki, pozostali    
     gracze głośno liczą do trzech.
6.  Jeśli gracz nie zdąży umieścić tabliczki na planszy, zostaje ona
     w jego puli. Należy ją odwrócić rewersem do góry i przetasować  
     z resztą.
7.  Wygrywa ten gracz, który najszybciej pozbędzie się wszystkich 
     tabliczek.
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WARIANT II    (1 osoba)
1.  Uczestnik rozkłada przed sobą planszę.
2.  Z pudełka wybiera po jednej tabliczce.
3.  Umieszcza ją na planszy zgodnie z kształtem i wzorem, 
    tzn. w miejscu przecięcia linii do figury (poziomo) i wzoru 
    (pionowo).

Dla uatrakcyjnienia można mierzyć i zapisywać czasy kolejnych 
rozgrywek, śledząc w ten sposób własne postępy.

Przechowywanie: 
Produkt należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, z dala od 
źródeł ciepła.
Utylizacja:
Po zakończeniu użytkowania usuwać zabawkę  w sposób bezpieczny
i z dbałością o środowisko.
Deklaracja WE: 
Produkt został oznaczony symbolem CE ponieważ jest zgodny
z dyrektywą bezpieczeństwa zabawek.

PRODUCENT:
Z.P. „ALEXANDER”
Piotr Pundzis
80 - 209  CHWASZCZYNO
k/GDYNI,  UL. TELEWIZYJNA 19
TEL./FAX 58 552 83 70,
TEL. 58 552 87 27

Symbol 0-3 oznacza, że 
zabawka jest nieodpowiednia 
dla dzieciw wieku poniżej 3 
lat.


