
Zbiór gier edukacyjnych z licznymi poradami i wskazówkami na temat rozwijania zmysłów dla 2-4 graczy w wieku 4-99 lat.

Koncepcja: HABA - twórcy produktów dla dzieci ·Ilustracje: Emily Fox ·Redakcja: Tim Rogasch ·Czas gry: 20-30 minut

20 piór

Zawartość gry

ŚWIAT ZMYSŁÓW - SŁUCH, WZROK, SMAK, WĘCH, DOTYK

Drodzy Rodzice, Wychowawcy i Terapeuci,

młodzi Indianie w indiańskiej wiosce przygotowują się do wielkiej próby 
zmysłów. Indianie muszą przecież dobrze widzieć, słyszeć, wyczuwać 
dotykiem oraz czuć zapach i smak. Towarzyszy im Sipokoo, mądra 
sowa. Razem z Sipokoo dzieci wyruszają na wyprawę, podczas której 
będą wykonywać najróżniejsze zadania wyostrzające ich zmysły. Gra 
Świat zmysłów daje dzieciom różnorodne możliwości treningu percepcji 
sensorycznej. Oprócz dzieci w grę są zaangażowani również dorośli, 
np. w przygotowania do prób sensorycznych lub bardziej zaawansowanych 
gier.

Zbiór gier dzieli się na trzy części z różnymi zadaniami:

Wersja podstawowa gry pt. Wielka indiańska próba Sipokoo z łatwymi 
próbami sensorycznymi (kolor zielony) szybko i łatwo wprowadza do 
Świata zmysłów. Wszystkie potrzebne rekwizyty do gry znajdują się w 
pudełku. Gry te wymagają niewielu przygotowań.

Wariant dla zaawansowanych pt. Próby Sipokoo dla prawdziwych 
tropicieli zawiera próby sensoryczne o średnim poziomie trudności (kolor
żółty): próby sensoryczne w tej grze wykraczają pod względem materiałów 
poza zawartość gry. Przed rozpoczęciem rozgrywki trzeba przygotować 
dodatkowe przedmioty gospodarstwa domowego, na przykład miski z 
przyprawami lub naczynia z napojami.

Wariant dla specjalistów od zmysłów pt. Próby Sipokoo dla sprytnych 
lisów zawiera kreatywne próby sensoryczne (kolor czerwony): 
przeprowadzenie tych prób wymaga od Państwa i dzieci aktywnych 
działań - trzeba zebrać w naturze materiały do gry.

Wersja podstawowa gry oraz poszczególne warianty mogą być 
używane jak klasyczne gry z zasadami. Różne próby z poszczególnych 
wariantów gry można dowolnie i bez ograniczeń łączyć z materiałami z 
wersji podstawowej gry oraz z dodatkowymi materiałami.
Życzymy Państwu przyjemnej podróży po Świecie zmysłów.

Twórcy produktów dla dzieci

10 drewnianych figurek

6 korkowych kulek

6 szklanych kulek

duży worek

1 dzwoneczek

4 karty postaci Sipokoo, mądra sowa32 płytki z symbolami prób

kostka

6 małych woreczków

plansza do gry 

10 kart 
„Podwójne kontury”

10 kart 
„Kontury”
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Gra przebiega zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Grę rozpoczyna 
najmłodszy gracz od rzutu kostką. Jeśli wypadną oczka, przesuń Sipokoo w 
dowolnym kierunku o tyle pól, ile oczek wypadło. Jeśli wypadnie symbol 
słońca, możesz przeskoczyć na dowolną płytkę z symbolem próby. Na 
której płytce stoi Sipokoo?  Mądra sowa wskazuje, jaką próbę musisz 
przejść - samodzielnie lub razem z innymi graczami.

1. Rozpoznawanie konturów
(próba dla wszystkich dzieci)
Postawcie na planszy do gry pięć zielonych 
drewnianych figurek. Kojarzą się
one z charakterystycznymi odgłosami: wilk 
wyje, ręka klaszcze, kura gdacze, żmija 
syczy, a kot miauczy. Za pierwszym 
razem możecie wspólnie przećwiczyć te 
odgłosy. Potasujcie karty z tylną stroną w 
kolorze fioletowym i ułóżcie w stosik
obrazkami do dołu. 

Odkryjcie kartę z samej góry stosiku. Są na niej narysowane dwa 
kontury. Jeden kontur przedstawia jedną z zielonych figurek. Wszyscy 
gracze próbują zidentyfikować kontur i wydać pasujący do niego odgłos. 
Najszybszy gracz otrzymuje kartę, czyli punkt. Następnie zostaje odkryta 
kolejna karta, a gracze muszą wydać odpowiedni odgłos. Kiedy zostaną 
wykorzystane wszystkie karty, gracz z największą ilością kart otrzymuje 
w nagrodę pióro. Gracze, którzy zremisują, również otrzymują po 
jednym piórze.

2. Zgadywanie brakujących figur
(próba dla jednego dziecka)
Gracze stawiają na planszy trzy dowolne 
figurki. Masz teraz chwilę czasu, żeby je 
dobrze zapamiętać. Następnie zamknij oczy. 
Pozostali gracze zabierają jedną z figurek i 
wkładają ją z powrotem do dużego worka. 
Otwórz oczy i wymień nazwę brakującej 
figurki. Jeśli zgadniesz, otrzymujesz jedno pióro.  
Jeśli nie zgadniesz, nie otrzymujesz nagrody.

Wskazówka: Jeśli chcecie, żeby próba była trochę trudniejsza, 
postawcie na planszy więcej niż trzy figurki.

3. Lokalizowanie dzwoneczka
(próba dla jednego dziecka)
Gracze kładą dzwoneczek na planszy. Zamknij 
oczy. Jeden z graczy chwyta dzwoneczek za 
sznurek i chowa go przy sobie. Musi być 
wyraźnie słyszalny dźwięk dzwoneczka. 
Teraz otwórz oczy i wskaż gracza, który - jak 
sądzisz - ma dzwoneczek. Jeśli zgadniesz, 
otrzymujesz jedno pióro.

Przebieg gry:

Wersja podstawowa gry: Wielka indiańska próba Sipokoo

Próby z gry w wersji podstawowej są najlepsze na początek i 
wymagają użycia jedynie rekwizytów z pudełka.

Cel gry: Sipokoo, mądra sowa, towarzyszy Indianom podczas prób. Za 
każdą pomyślnie zdaną próbę sensoryczną otrzymują oni jedno pióro. 
Kto ma najbardziej wyostrzone zmysły i najszybciej zbierze pięć piór?

Przygotowanie do gry:

Wskazówka: Podczas gry gracze muszą często zamykać oczy. 
Opcjonalnie potrzebna będzie chusta lub szalik, żeby zawiązać 
graczom oczy.

Planszę do gry połóżcie na środku np. stołu. Dookoła planszy ułóżcie 
płytki z symbolami prób z zieloną obwódką. Pozostałe płytki (z żółtą i 
czerwoną obwódką) nie będą potrzebne. Każdy gracz bierze kartę postaci. 
Posortujcie karty do gry według koloru tylnej strony (żółty i fioletowy) i 
ułóżcie je na dwóch stosikach obrazkami do dołu. Postawcie Sipokoo na 
dowolnej płytce z symbolem próby.

Drewniane figurki włóżcie do dużego worka. Do małych woreczków 
włóżcie korkowe i szklane kulki:
• do 2 woreczków po 2 szklane kulki
• do 2 woreczków po 2 korkowe kulki
• do 2 woreczków po 1 korkowej i 1 szklanej kulce

Przygotujcie pióra, dzwoneczek na sznurku i kostkę do gry.
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4. Parada zwierząt (próba dla dwojga dzieci)
Gracze stawiają na planszy pięć zielonych 
drewnianych figurek. Oprócz tego ze stosiku 
kart z żółtą tylną stroną wyszukują pasujące 
zielone kontury. Wybierz gracza, który pomoże 
ci w przejściu próby. Wybrany przez ciebie 
gracz wybiera trzy karty i naśladuje kolejno 
odgłosy pasujące do narysowanych 
figur.Wykorzystane karty kładzie przed sobą 

jedną obok drugiej obrazkami do dołu. Musisz teraz zgadnąć, które 
figurki naśladował gracz. Weź do ręki odpowiednią figurkę i postaw 
ją na właściwej karcie. Jeśli prawidłowo rozwiążesz wszystkie 
trzy zadania, ty i twój pomocnik otrzymujecie po jednym piórze.

5. Wyczuwanie figur dotykiem
(próba dla kilkorga dzieci)
Przed przystąpieniem do tej próby włóżcie
do dużego worka pięć pomarańczowych 
drewnianych figurek (niedźwiedź, koń, 
wiewiórka, zając i orzeł). Gracze wybierają 
ze stosiku kart z żółtą tylną stroną 
karty z pomarańczowymi konturami, tasują i 
układają w stosik obrazkami do dołu. Odkryj 
kartę leżącą na wierzchu i spróbuj w dużym 
worku wyczuć dotykiem pasującą figurkę. 

Jeśli ci się uda, otrzymujesz kartę, czyli punkt. Jeśli nie, karta wraca 
z powrotem na spód stosiku kart. Figurka za każdym razem wraca z 
powrotem do worka. Następny ruch wykonuje kolejny gracz. Próba się 
kończy, kiedy wyczujecie dotykiem wszystkie pięć figurek. Gracz z 
największą liczbą kart otrzymuje jedno pióro. W razie remisu gracze 
otrzymują po jednym piórze.

Wskazówka: Jeśli chcecie, żeby gra była trudniejsza, możecie do 
worka włożyć także zielone figurki. Wówczas będą wam również 
potrzebne karty z zielonymi konturami.

6. Wyczuwanie ciężaru 
(próba dla jednego dziecka)
Gracze kładą na planszy woreczki
wypełnione kulkami. Twoje zadanie polega 
na tym, żeby, podnosząc woreczki za 
sznurek do góry, znaleźć dwa woreczki 
o jednakowej wadze. Jeśli stwierdzisz, że 
udało ci się je znaleźć, pozostali gracze 
sprawdzają zawartość woreczków. Jeśli w 
woreczkach są takie same kuleczki, to 
zgadłeś/-aś i otrzymujesz jedno pióro.

Wskazówka: Próba będzie jeszcze ciekawsza, jeśli w czasie, gdy ty 
będziesz sprawdzać wagę poszczególnych woreczków, gracze będą 
kolejno rzucać kostką. Gdy któryś z graczy wyrzuci symbol słońca, 
musisz natychmiast zakończyć próbę i powiedzieć, które woreczki 
mają taką samą wagę.

Po skończonej próbie i przyznaniu piór ruch wykonuje kolejny gracz.

Koniec gry:
Gra się kończy, gdy jedno z was uzbiera pięć piór. Oznacza to, 
że gracz ten zdał wielką indiańską próbę i może z głośnym 
indiańskim okrzykiem zatańczyć dookoła innych graczy. Gracze, 
którzy zremisują, wygrywają ex aequo.

Grę Świat zmysłów w wersji podstawowej można rozszerzyć o 
dodatkowe próby powonienia i smaku. W tym celu potrzebne będą 
trzy łatwe do rozróżnienia przyprawy, napoje, owoce lub warzywa, które 
dzieci będą musiały rozpoznać po smaku lub zapachu.

Propozycje odpowiednich prób smaku i powonienia znajdują się w opisie 
przygotowania do gry. Można urozmaicić grę, np. wprowadzając sezonowe 
owoce lub owoce i zioła z własnego ogrodu. Zachęcamy, żeby kreatywnie 
podejść do tematu! Można puścić wodze fantazji. Zawsze jednak trzeba 
mieć na uwadze, żeby wybrać takie artykuły spożywcze i napoje, które 
mogą jeść i pić wszyscy gracze.

Poniższe próby można potraktować jako osobną grę lub 
poszczególne próby połączyć z próbami z gry w wersji podstawowej - 
decyzja należy do Państwa i Państwa podopiecznych. W tym przypadku 
również można wprowadzić zmiany, aby urozmaicić Świat zmysłów. 
W porównaniu z grą w wersji podstawowej poniższe próby sensoryczne 
są nieco trudniejsze i wymagają trochę więcej przygotowań. Można 
jednak zaangażować do nich dzieci.

Wariant dla zaawansowanych: Próby Sipokoo dla prawdziwych tropicieli
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Przygotowanie do gry:

Przebieg gry:

Gra przebiega według zasad gry w wersji podstawowej. Sipokoo wyznacza 
coraz to nowe, fascynujące zadania sensoryczne, w zależności od tego, 
na której płytce stanie.

1. Określanie smaku - picie 
(próba dla jednego dziecka)
Zamknij oczy lub niech inni gracze ci je 
zawiążą. Jeden z graczy lub dorosły wręcza 
ci dowolną filiżankę z napojem. Spróbuj 
napoju z zamkniętymi/zawiązanymi oczami i 
zgadnij, co to jest. Jeśli zgadniesz, 
otrzymujesz jedno pióro.

Wskazówka: Jeśli chcecie, żeby próba była trochę trudniejsza, możecie 
wybrać napoje, które mają podobny smak, np. sok jabłkowy i 
gruszkowy.

2. Określanie smaku - jedzenie 
(próba dla jednego dziecka)
Zamknij oczy lub niech inni gracze ci je 
zawiążą. Jeden z graczy lub dorosły podaje 
ci talerz/miseczkę z artykułem spożywczym. 
Spróbuj potrawy z zamkniętymi/zawiązanymi 
oczami i zgadnij, co to jest. Jeśli ci się 
uda, otrzymujesz jedno pióro.

Wskazówka: Gra będzie trudniejsza, kiedy wybierzecie artykuły 
spożywcze, które są podobne w smaku, np. różne orzechy.

3. Określanie zapachu
(próba dla jednego dziecka)
Zamknij oczy lub niech inni gracze ci je 
zawiążą. Jeden z graczy lub dorosły podaje 
ci miskę z przyprawą. Jeśli z zamkniętymi/
zawiązanymi oczami rozpoznasz zapach, 
otrzymujesz w nagrodę jedno pióro.

4. Określanie brakującego zapachu 
(próba dla jednego dziecka)
Zamknij oczy lub niech inni gracze ci je 
zawiążą. Gracze lub osoba dorosła podają 
ci kolejno dwie z trzech miseczek z 
przyprawami. Jeśli zgadniesz, której 
przyprawy brakuje, otrzymujesz jedno pióro.

5. Co widziałeś/-aś?
(próba dla jednego dziecka)
Gracze wyjmują z dużego worka wszystkie 
figurki, wybierają cztery spośród nich i kładą
je na planszy do gry. Masz 5 sekund, żeby 
dobrze zapamiętać figury. Potem gracze 
przykrywają figurki pustym dużym workiem.  
Jeśli prawidłowo wymienisz wszystkie cztery 
figurki, otrzymujesz jedno pióro.

Gra przebiega według zasad gry w wersji podstawowej z następującymi 
wyjątkami:
• W tym wariancie płytki z zieloną obwódką można częściowo lub całkowicie 

zastąpić płytkami z żółtą obwódką. Płytki układamy dookoła planszy do 
gry.

• Dodatkowe rekwizyty potrzebne do prób sensorycznych:
• 3 filiżanki
• 6 miseczek / małych talerzyków
• 3 różne napoje, np. woda, sok jabłkowy, herbata ziołowa itd.
• różne owoce, warzywa, orzechy itd., np. ogórki, jabłka i 

marchewka
• różne przyprawy, np. cynamon, goździki, anyż i in.

•  Ew. przydadzą się małe woreczki z kulkami, jeśli chcecie 
przeprowadzić próby sensoryczne z ich wykorzystaniem.

Wskazówka: Podczas gry gracze muszą często zamykać oczy. 
Opcjonalnie potrzebna będzie chusta lub szalik, żeby zawiązać 
graczom oczy.

Różne próbki zapachów i smaków powinny być w miarę możliwości łatwe 
do rozróżnienia. Do jednej małej miski należy wsypać jedną przyprawę. 
Artykuły spożywcze najlepiej pokroić na małe kęsy i położyć na 
małym talerzyku lub w misce. Dodatkowo do trzech filiżanek wlejcie
trzy różne napoje.

Przed rozpoczęciem rozgrywki warto się zapoznać z próbkami 
zapachowymi i smakowymi. Spróbujcie napojów i owoców, warzyw 
lub orzechów i powąchajcie przyprawy. W trakcie gry będzie wam 
łatwiej je rozpoznać.
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Przygotowanie do gry:

Gra przebiega według zasad gry w wersji podstawowej z 
następującymi wyjątkami:
• Zależnie od tego, które próby zostały wybrane, dookoła planszy 

do gry ułóżcie płytki z zieloną, żółtą lub czerwoną obwódką.
• Dodatkowe rekwizyty potrzebne do prób sensorycznych:

• 3-5 filiżanek
• różne naturalne materiały

Wskazówka: Podczas gry gracze muszą często zamykać oczy. 
Opcjonalnie potrzebna będzie chusta lub szalik, żeby zawiązać 
graczom oczy.

6. Malowanie figur
(próba dla dwojga dzieci)
Gracze stawiają przed tobą na
planszy 5 zielonych figurek. Wybierz
gracza, który będzie Twoim pomocnikiem
podczas tej próby. Gracz staje z tyłu za 
tobą. Wybrany przez ciebie gracz wybiera
za twoimi plecami jedną kartę spośród 
5 kart do gry z konturami figurek.

Następnie „maluje” palcem na Twoich plecach ten kontur. Jeśli 
zgadniesz, o jaką figurę chodzi, kładziesz ją przed sobą, a ty oraz 
twój pomocnik otrzymujecie w nagrodę pod jednym piórze.

7. Złodziej kur (próba dla dwojga dzieci)

Uwaga: Ta próba to zabawa ruchowa! 
Będziecie potrzebować trochę więcej 
miejsca.

Gracze stawiają na środku pomieszczenia 
krzesło, a na nim kurę (drewnianą

 figurkę). Wybierz przeciwnika, z którym będziesz rywalizować podczas 
tej próby. Twój przeciwnik przywiązuje sobie dzwoneczek do kostki i staje 
w kącie pomieszczenia. Stań obok krzesła. Inni gracze zawiązują ci 
oczy. Twój przeciwnik próbuje ukraść kurę, a ty starasz się mu w tym 
przeszkodzić. Jeśli uda ci się dotknąć przeciwnika, zanim pochwyci kurę, 
otrzymujesz w nagrodę jedno pióro. Jeśli twojemu przeciwnikowi uda 
się schwycić kurę, unikając Twojego dotyku, otrzymuje jedno pióro.
Podczas gry nie wolno wymachiwać rękami na wszystkie strony, 
żeby nikomu nie zrobić krzywdy!

Do poniższych prób sensorycznych potrzebne będę przede wszystkim 
różne naturalne materiały, co oznacza, że gry te wymagają więcej 
przygotowań, w których dzieci mogą aktywnie uczestniczyć. Najlepiej 
wcześniej podczas spaceru zbierzcie razem z dziećmi naturalne 
materiały, na przykład gałązki, liście, kamienie, kwiaty, owoce itp. Puste 
skorupki ślimaków również się przydadzą. Dzięki temu dzieci już 
przed rozpoczęciem gry będą miały okazję, żeby zapoznać się z 
różnymi właściwościami znalezionych przedmiotów, i odkryć różnorodne 
wrażenia zmysłowe, których dostarcza las i łąka.

W zależności od znalezionych materiałów spośród poniższych prób 
można wybrać pojedyncze zadania i połączyć np. z próbami z gry w 
wersji podstawowej lub wariantu dla zaawansowanych. Poniższe próby 
można również potraktować jako osobną grę.

Wskazówka: Pasja zbieracka dzieci często nie ma granic. Trzeba
dopilnować, żeby mali odkrywcy nie płoszyli i nie straszyli zwierząt
w ich naturalnym środowisku. 

Wariant dla specjalistów od zmysłów: Próby Sipokoo dla sprytnych lisów
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Przebieg gry:

Zachęcamy, żeby potraktowali Państwo zadania w tym zbiorze gier 
również jako inspirację do kreatywnego tworzenia własnych gier. Próby 
z gry w wersji podstawowej lub wariantu dla zaawansowanych można 
np. połączyć z naturalnymi materiałami z wariantu gry dla specjalistów 
od zmysłów: Kto rozpozna zapach świeżego mchu? Jak pachnie 
sosnowa szyszka? Podobnie próby z wariantu dla specjalistów od 
zmysłów można przeprowadzić przy pomocy oryginalnych rekwizytów do 
gry, np. korkowych lub szklanych kulek. Oprócz tego można również 
wymyślić swoje własne próby sensoryczne i propozycje gier. Inspiracji 
dostarczają oryginalne materiały do gry.

Oto dwa przykłady:
• Kot w worku: Do małych woreczków wrzucamy po jednej drewnianej 

figurce, musi to być kot i 5 innych figurek. Próba polega na tym, 
żeby rozpoznać dotykiem kota.

• Wilk i kulki: Szklane i korkowe kulki można również wykorzystać do 
gry w kulki. Drewnianą figurkę wilka stawiamy na podłodze w odległości 
ok. 1 metra. Gracze próbują przeturlać swoje kulki możliwie jak 
najbliżej drewnianej figurki. Jeśli gra odbywa się na stole, gracze 
mogą używać korkowych kulek. Wygrywa gracz, którego kulka leży 
jak najbliżej wilka. Otrzymuje on za to jedno pióro.

Na ostatnich stronach instrukcji znajdują się obrazki płytek z symbolami 
prób. Można je skopiować na prywatny użytek i zanotować swoje 
własne pomysły na gry.

Świat zmysłów - świat kreatywności.

Gra przebiega według zasad gry w wersji podstawowej. Sipokoo wyznacza 
coraz to nowe, skomplikowane zadania sensoryczne, w zależności od 
tego, na której płytce stanie.

1. Detektyw przyrodnik 
(próba dla jednego dziecka)
Gracze kładą na planszy 5 znalezionych 
przedmiotów. Masz chwilę czasu, żeby im 
się przyjrzeć. Następnie zamknij oczy. Inni 
gracze po cichu wybierają przedmiot, który 
musisz odgadnąć. Otwórz oczy i zgadnij, o 
jaki przedmiot chodzi. Jeśli nie zgadniesz, 
twój sąsiad po prawej stronie udziela ci drobnej 
wskazówki, np.:

• szukany przedmiot jest większy/mniejszy,
• szukany przedmiot jest twardszy / bardziej miękki,
• szukany przedmiot jest bardziej szorstki / gładszy,
• szukany przedmiot jest koloru...
Masz 3 próby, żeby zgadnąć. Jeśli odgadniesz, jaki to przedmiot, 
otrzymujesz w nagrodę jedno pióro.

Wskazówka: Gra będzie trudniejsza, jeśli na planszy stanie więcej 
niż 5 przedmiotów. Gra będzie łatwiejsza, jeśli gracz będzie miał 
więcej niż 3 próby, żeby odgadnąć przedmiot.

2. Wyczuwanie przedmiotów dotykiem
(próba dla jednego dziecka) 
Gracze kładą na planszy różne naturalne 
materiały i znalezione przedmioty. Możesz 
wybrać jeden z nich i wziąć go do rąk. 
Spróbuj zapamiętać, jaki jest w dotyku. 
Następnie zamknij oczy lub poproś graczy, 
żeby ci je zawiązali. Gracze zabierają 
wybrany przez ciebie przedmiot i kładą go

pod innymi przedmiotami na planszy do gry. Teraz musisz spróbować 
odnaleźć dotykiem „swój przedmiot”. Jeśli ci się uda, otrzymujesz za to 
jedno pióro.

Wskazówka: Gra będzie jeszcze ciekawsza, jeśli gracze będą kolejno 
rzucać kostką podczas szukania przez ciebie „twojego” przedmiotu.
Jeśli uda ci się znaleźć swój przedmiot, zanim pozostali gracze 
dwa razy wyrzucą symbol słońca, otrzymujesz jedno pióro. W 
przeciwnym razie twój ruch się kończy.

3. Ciepło - zimno 
(próba dla jednego dziecka)
Zależnie od stopnia trudności dorosły 
przygotowuje do tej próby od 3 (poziom 
łatwiejszy) do 5 (poziom trudniejszy) filiżanek 
z wodą o różnej temperaturze. Dorosły 
stawia przed tobą filiżanki. Twoim zadaniem 
jest rozróżnić palcami lub wargami wodę o 
różnej temperaturze i posortować filiżanki 

z wodą od zimnej do ciepłej. Jeśli ci się to uda, otrzymujesz w nagrodę 
jedno pióro. Temperaturę wody można ew. sprawdzić termometrem.

Wskazówka: Gra będzie jeszcze ciekawsza, jeśli gracze będą 
kolejno rzucać kostką podczas sortowania przez ciebie filiżanek. 
Jeśli uda ci się je ułożyć w odpowiedniej kolejności, zanim pozostali 
gracze dwa razy wyrzucą symbol słońca, otrzymujesz jedno  
pióro. W przeciwnym razie twój ruch się kończy.

Uwaga:
Wcześniej sprawdźcie, czy woda nie jest za gorąca!

Drogie Dzieci, drodzy Rodzice!
na stroniewww.haba.de/Ersatzteilemożna się dowiedzieć, czy w razie zgubienia części jest ona jeszcze dostępna.
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