ASORTYMENT

„BITWA O ZĘBY”
OD WYDAWNICTWA HIPOKAMPUS
Stomatolodzy biją na ALARM!! Połowa
trzylatków i 90 proc. nastolatków w Polsce ma próchnicę. Nieleczona może prowadzić do szeregu ciężkich chorób.
Rada? Proﬁlaktyka, a tu najskuteczniejszą
formą są: edukacja i kształtowanie właściwych postaw, a te udało się zamknąć
w pudełku z planszówką. Tak powstała
gra „Bitwa o zęby” z kolekcji Było sobie
życie, od wydawnictwa Hipokampus.

CEL ROZGRYWKI
Nowy tytuł „Bitwa o zęby” z kolekcji Było sobie życie to familijna gra quizowa. Gra oparta
na popularnej i bardzo szanowanej przez
dzieci i rodziców licencji Było sobie… To bardzo prosta, przyjemna i przynosząca mnóstwo satysfakcji rozgrywka, podczas której
zadaniem graczy jest usunięcie bakterii, atakujących nasze zęby. Każde pole na planszy
jest aktywne i wskazuje graczowi akcję, którą
ma podjąć. Zwycięzcą zostaje gracz, który
pierwszy pozbędzie się pięciu atakujących
jego zęby bakterii.

KRÓTKO O...
Zawartość pudełka:
• plansza
• kostka do gry
• 8 pionków do wyboru
• 53 karty Pytania łatwe
• 53 karty Pytania trudne
• 45 kart Szansa
• 45 kart Pech
• 35 żetonów Leukocyt
• 35 żetonów Lekarstwa
• 84 żetony Globinka
• 30 żetonów Hemo
• 4 detektory odpowiedzi
• 4 karty przelicznik
• instrukcja gry
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WARTO WIEDZIEĆ
Gra „Bitwa o zęby” to ważny tytuł
dla dorosłych, którzy powinni
uświadomić sobie, jak ważna jest
higiena jamy ustnej i jaką rolę może
odgrywać w zakażaniu organizmu.
Zebrane do tej pory dowody wskazują, że bakterie z jamy ustnej mogą
grać pewną rolę w zakażaniu SARSCoV-2. Cukrzyca, otyłość, choroby układu krążenia i nadciśnienie – główne schorzenia podnoszące ryzyko powikłań i śmierci
z powodu COVID-19 – wiążą się
także ze zmianami w bioﬁlmie i chorobami przyzębia.
(https://www.infodent24.pl/)

EDUKACJA
Ważnym elementem gry są pytania, pojawiające się w trakcie rozgrywki. Na 275 Kartach
Pytań, poruszane są zagadnienia na temat
ludzkiego organizmu. Unikalną cechą jest to,
iż pytania w grze to forma edukacji, a nie

tak jest. Konsultantem medycznym była

Dlatego nowa gra od wydawnictwa Hipo-

sprawdzania wiedzy. Na karcie pytań teks-

dr Milena Sawicka, lekarz dentysta. Prywatnie

kampus „Bitwa o Zęby” z kolekcji Było sobie

towych, bądź ilustrowanych, znajdziemy trzy

mama dwóch cudownych dziewczynek,

życie, to pozycja, która powinna znaleźć się

sugerowane odpowiedzi, z których tylko

Hani i Poli.

w ofercie każdego sklepu, bądź księgarni,
gdzie można kupić gry.

jedna jest prawidłowa. Odpowiedzi są tak
sformułowane, iż te nieprawidłowe napro-

EFEKTY ROZGRYWKI

wadzają dziecko na wskazanie właściwej

Gra pokazuje jak ważną rolę pełni higiena

odpowiedzi, co więcej są pełne humoru

jamy ustnej w życiu człowieka, przedstawia

i wywołują dużo śmiechu i radości, dzięki

sposoby i metody dbania i przestrzegania

czemu wiedza przekazana w pytaniach po

jej zasad i wreszcie kształtuje nawyki, które

prostu wskakuje do głowy i tam już zostaje.

są niezbędne, aby prawidłowo zadbać o na-

Kolejne rozgrywki, to powtarzanie, a tym sa-

szą jamę ustną. W efekcie dziecko rozumie

mym utrwalanie wiedzy.

dlaczego mama go zmusza do mycia zębów,

W grze znajdziemy nie tylko pytania teks-

które okazuje się, że jest ważne i nie jest takie

towe, ale także ilustrowane. Należy podkre-

trudne i niefajne, jak się wydawało wcześniej.

ślić, że ilustracje są niemal podręcznikowe.

Rodzic odświeżając sobie wiedzę na ten te-

Dlatego np. przy pytaniu, gdzie widzimy na

mat, będzie szczotkował zęby dokładniej,

rysunku przekrój serca, pokazana ilustracja

w końcu trzeba się pozbyć wszystkich bak-

będzie zbliżoną do tej, którą dziecko zobaczy

terii, aby wygrać zdrowy i piękny uśmiech

również na podczas lekcji przyrody, czy bio-

na długie lata.

logii. Podkreśla to edukacyjny charakter gry
oraz wpisanie jej w program szkolny.

DO DZIEŁA!
Ważny temat, który dzięki Mistrzowi, Globin-

MERYTORYKA

kom, Hemo i innym bohaterom gry, jest cie-

Hipokampus to logo, które gwarantuje me-

kawą przygodą. Rodzice intensywnie po-

rytorykę gry na najwyższym poziomie.

szukują ofert, które wesprą ich wysiłki

W przypadku „Bitwy o zęby” dokładnie też

i pomogą wpoić zdrowe zasady i nawyki.
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Mocne strony gry
• Najpopularniejsza gra z kolekcji
„Było sobie...”.
• Ponad 100 000 egz.
sprzedanych w Polsce.
• 275 pytań na temat ludzkiego
organizmu w tym 55 pytań
ilustrowanych.
• Poczucie humoru.
• Udane połączenie zabawy
i rzetelnej edukacji.
• Dzieci dostrzegają różne procesy
zachodzące w organizmie co
pomaga im w zrozumieniu zasad
jego funkcjonowania.
• Gry posiadają magiczny detektor
odpowiedzi, który jest dużą
atrakcją dla dzieci.

