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Primo ludoPL

-  1 dziecko/ dorosły lub 2 graczy
Odpowiednie dla dzieci powyżej 2,5 roku.

-  Prosta i zabawna gra do nauki kolorów. Dwa 
tryby gry: tryb "nauka", gdzie dzieci mogą się 
nauczyć kolorów razem z osobą dorosłą i tryb 
"szybkość" dla 2 graczy. 

- Zawartość: 2 zestawy 3 kolorowych kart 
"małpka", 9 różnokolorowych kart "małpiątek".

Tryb nauki:

Cel gry: Zebrać wszystkie 9 kart małpiątek.

Przygotowanie do gry: Połóż 1 zestaw 3 kart 
"małpka" przed dzieckiem. Umieść obok karty 
"małpiątek" na kupce zakryte.

Jak grać:
Na każdej małpce znajdują się 3 kolory, a każde 
małpiątko jest jednokolorowe. Pomóż dziecku 
nazwać różne kolory na wielokolorowej małpce. 
Odwróć pierwszą kartę "małpiątko". Zadaniem 
dziecka jest nazwać kolor małpiątka i wskazać 
na której małpce jest ten kolor. 



Primo ludo • Jeśli dziecko ma rację, zatrzymuje kartę 
małpiątka i umieszcza ją pod odpowiadającą jej 
małpką.
• Jeśli się pomyli, pomóż mu zapamiętać jak 
nazywa się dany kolor i znajdź małpkę, która ma 
go na sobie. Dziecko nie zabiera karty małpiątka, 
zamiast tego kładzie ją zakrytą na dnie kupki.  
Następnie dorosły odwraca kolejną kartę 
małpiątka.  

Tryb szybkości: 

Cel gry: Wygrać tyle małpiątek ile to możliwe. 

Przygotowanie do gry: Każdy z graczy bierze 1 
zestaw 3 małp i kładzie je przed sobą. Karty 
"małpiątka" są potasowane i położone zakryte na 
kupce z boku. 

Uwaga! Każdy z graczy musi być w stanie 
dosięgnąć do każdej małpki oraz widzieć 
wszystkie karty "małpiątka". 
Jeden z graczy odsłania kartę "małpiątko": 
pierwszy z graczy, który dotknie kolorowej 
małpki, która pokazuje ten sam kolor, co na karcie 
"małpiątko" wygrywa tę kartę i umieszcza pod 
swoją małpką. Jeśli gracz się pomyli, musi oddać 
jedno z wcześniej wygranych małpiątek (jeśli 
posiada jakiekolwiek) i odłożyć je na dno kupki. 
Następnie odwracamy kolejną kartę "małpiątko".

Koniec gry: Kiedy skończą się karty małpiątka, 
wygrywa gracz, który zdobył najwięcej owych 
kart podczas gry.
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