BRINQUEDOS
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NOME

Passeio de Trator
(conjunto de jogos)

DESCRIÇÃO
“O meu primeiro universo de jogos da Quinta”.
Conjunto de jogos que podem ser combinados
entre si. Contém: A minha vaca faz muuhh!; Uma
voltinha de trator; Dois amigos vão passear;
Encontraste o ovo partido?

Dimensões: 32 x 25 cm
Idade: + 1 Ano e meio
23,50€ + IVA (23%)

Combino

23,98€ + IVA (23%)

Para ganhares este jogo tens que encontrar o
objeto desaparecido. Não é tarefa fácil, pois não
conseguimos
observar
algo
que
está
desaparecido.
Contudo,
se
observares
atentamente, será fácil perceberes o que encaixa
na imagem. O Combino desenvolve a perceção
visual detalhada, o raciocínio lógico e o
reconhecimento de contextos. Através da variante
do jogo, em que é introduzida a mímica, as
crianças aprendem a imitar movimentos e
posturas, desenvolvendo a motricidade grossa e
fina. DESCRIÇÃO DO MATERIAL: 18 placas de
madeira de face dupla com imagens (4 x 4 cm),
21 peças verdes de madeira para o vencedor, 3
dados com imagens e 1 dado com cores.

Dimensões: 23 x 23 x 6 cm.
Idade: + 4 Anos
Doze animais vivem numa grande floresta.
Raramente se encontram pois não há caminho
para lá chegar... Será que podem ajudar a
construir o caminho? Contém vários cartões com
as tarefas.

Dimensões: 22 x 22 cm
Idade: + 4 Anos
11,87€ + IVA (23%)

Encontra o Caminho
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Dixit

23,17€ + IVA (23%)

Vencedor de vários prémios, Dixit tem conseguido
maravilhar, devido à sua originalidade. Na
verdade Dixit é muito mais do que um jogo; é um
convite ao jogador para abrir a sua mente e a
desvendar o que nela se esconde. Vamos suster
a respiração… Sobre a mesa estão expostas
diversas ilustrações. A ideia é dizer uma frase
quando confrontado com uma imagem. O que
apimenta as coisas é que a frase não pode ser
demasiado difícil para que os outros jogadores
não acertem na imagem, nem demasiado fácil
para que todos adivinhem. A sua pista tem de ser
um tanto ou quanto armadilhada para que só
alguns consigam chegar lá. Vai descobrir assim
que a mente dos seus amigos e familiares é um
espaço bastante estranho e nem sempre aquilo
que parece é. Aventure-se! OBSERVAÇÕES:
JOGO DO ANO 2009 em França e em Espanha,
e em 2010 na Alemanha. CONTEÚDO: 84 cartas
de grande formato magnificamente ilustradas, 1
tabuleiro embutido na caixa, 6 peões de madeira
em forma de coelho, 36 fichas de voto, 1 livro de
regras.

Dimensões: 84 cartas de grande formato
magnificamente ilustradas; 1 tabuleiro
embutido na caixa; 6 peões de madeira em
forma de coelho; 36 fichas de voto; 1 livro
Idade: + 8 Anos
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