
00056/3

Jeśeli chcesz młotkiem w gwoździki postukać
nie musisz do tego żadnej ściany szukać;
otwórz to pudełko i stukaj dla wprawy.

Smok Obibok życzy wesołej zabawy.

Z tego że się stuka, z tego że się puka
dla malutkich rączek wypływa nauka,

że mistrzem stukania ten z nas się okaże,
kto piękniejszy młotkiem wystuka obrazek.

Smok Obibok

Miejsce zakupu:

Data zakupu:        

Brakujące elementy:

Imię,

nazwisko,

adres:

Drogi kliencie!  
Nasze gry kompletowane są ze szczególną starannością. Jeżli jednak zdarzą się jakieś braki 
(za co z góry serdecznie przepraszamy) prosimy wypełnić ten kupon i wysłać pod adresem:  
GRANNA, ul. Księcia Ziemowita 47, 03-788 Warszawa

PRZYBIJANKA DLA DZIECKA 
W WIEKU OD 4 DO 7 LAT 

ul. Księcia Ziemowita 47 
03-788 Warszawa

Grę przygotował dla Was Smok Obibok. Pomogli mu:   
Gerard Lepianka - grafika, Marek Bartkowicz - wierszyk.

Polecamy również inne nasze gry:

2002/08/09/10

www.granna.pl 
www.superfarmer.pl 

info@granna.pl

OSTRZEŻENIE! Zabawka zawiera funkcjonalne ostre zakończenia (pineski) 
stwarzające ryzyko skaleczenia.



I N S T R U K C J A

I zabawa

Zabawne buziaki, bajeczną łódkę, tajemniczy zamek 
i kolejkę do Krainy Fantazji możesz wyczarować 

za pomocą plansz, kolorowych elementów, 
pinezek i młoteczka.

II zabawa

Jak wystukasz już wszystkie obrazki,
które przygotowałem dla Ciebie  

w tym pudełku, wtedy czeka na ciebie wspaniała zabawa.  
Z kolorowych kółeczek, uśmieszków, oczek, falek  

i wielu innych elementów  
możesz wystukać swoje własne

niepowtarzalne dzieło!

Życzę wesołej zabawy!
Smok Obibok

Zawartość pudełka:

korkowa plansza

drewniany młoteczek

pudełeczko pinezek

6 plansz z wzorami

56 elementów do przybijania

instrukcja
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