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MEŠKIUKAi
IR DRAMBLIUKAi
Rinkinio sudėtis:
1) 9 dvipusės detalės (sudarančios 2 dėliones)
2) žaidimo taisyklės

Išpakavus rinkinį, pagal sąrašą būtina patikrinti,
ar yra visos detalės. Jeigu pastebėjote detalių
trūkumą ar kitokių neatitikimų, prašome kreiptis
į platintoją tel. 8-686-90003 arba el. p.
info@kamratas.lt

1

MEŠKIUKAI IR DRAMBLIUKAI – tai galvosūkis,
kurį sudaro tik 9 detalės. Iš pirmo žvilgsnio
užduotis atrodo paprasta – sudėti kvadrato
formos dėlionę, kurioje piešiniai sutaptų vienas
su kitu pagal savo spalvą ir formą. Tačiau
įsitikinsite – tai bus tikrai gera ir netrumpa
smegenų mankšta! Rinkinyje yra dvi dėlionės.
Kiekviena turi po du sprendimus.
Ar priimsite šį smagų iššūkį?
Išimkite visas dėlionės detales iš dėžutės ir padėkite ant tvirto
lygaus paviršiaus. Įsitikinkite, kad visos detalės padėtos ta pačia
puse į viršų, t. y. visos vaizduoja tą patį paveikslėlį (meškiukus
arba drambliukus). Dėliones galima atskirti ir pagal fono spalvą –
meškiukai ir drambliukai pavaizduoti skirtingos spalvos fone.
Dabar jau metas pradėti žaisti – spręsti galvosūkį.
Dėlionės detalės jungiamos derinant kraštinėse esančius
piešinius pagal spalvą. Ieškodami sprendimo, detales galite
sukinėti ir bandyti jungti skirtingomis kraštinėmis. Jūsų užduotis
– iš devynių detalių sudėti kvadrato formos – 30 x 30 cm –
dėlionę. Jeigu greitai mąstysite ir jums nusišypsos sėkmė,
dėlionę sudėsite vos per kelias minutes. Tačiau nenusiminkite, jei
užtruksite ir keletą valandų (ar net vakarų), tai – taip pat geras
rezultatas. Siekdami įrodyti, jog detalės iš tikrųjų dera, šalia
pateikėme po vieną kiekvienos dėlionės sprendimą. Tačiau
rekomenduojame žaidžiant jais nesivadovauti. Nebent
išsprendus galvosūkį galite pasitikrinti, ar jūsų sprendimas yra
būtent toks. Priešingu atveju rizikuojate netekti viso ieškojimo
malonumo.
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1 dėlionė. Linksmieji meškiukai
Vienas iš dviejų galimų teisingų sprendimų:

2 dėlionė. Gudrieji drambliukai
Vienas iš dviejų galimų teisingų sprendimų:
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Įspėjimas
Žaislas netinka vaikams iki 3 metų amžiaus. Yra smulkių
detalių. Prašome išsaugoti pakuotę dėl joje pateiktos informacijos.
Saugojimas
Produktą laikyti sausoje patalpoje, originalioje pakuotėje, toli
nuo šilumos šaltinių.
Utilizavimas
Nebenaudojamą žaislą utilizuoti saugiai, neteršiant aplinkos.
Atitikties deklaracija
CE ženklu žymimas produktas atitinka žaislų saugos direktyvos reikalavimus.
Gamintojas
Z. P. „Alexander“
Piotr Pundzis
Telewizyjna 19
80-209 Chwaszczyno, Lenkija
info@alexandertoys.com
www.alexandertoys.com
Platintojas
UAB „Kamratas“
Barskūnų k., Jauniūnų sen.
LT-19155 Širvintų raj.
Tel. 8-686-90003
info@kamratas.lt
www.kamratas.lt
Pagaminta Lenkijoje
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Šiuo ženklu žymimas
žaislas netinka vaikams iki
3 metų amžiaus.

