ASORTYMENT

BITWA O ZĘBY

Czekoladowe bombonierki, choinkowe

o zęby” od wydawnictwa Hipokampus

Celem gry jest poskromienie bakterii pró-

cukierki i słodkie babeczki – to świą-

dostarcza dużą dawkę emocji, zabawy,

chnicy poprzez zdobycie odpowiedniej ilości

teczne łakocie, przed którymi ciężko

a także wiedzy na temat tego jak prawid-

żetonów „pasta do zębów”, „nić denty-

oprzeć się chyba każdemu dziecku. Pró-

łowo dbać o zęby.

styczna” oraz „płyn do płukania”. Jak wynika

chnica zębów jest poważną chorobą za-

Gra „Bitwa o zęby”, a zwłaszcza szata gra-

z tabliczki, zagrożonych jest aż 5 zębów.

kaźną, z którą w Polsce zmaga się

ﬁczna wzorowana jest na jednym z najbardziej

Zwycięzcą zostaje gracz, który jako pierwszy

ogromna liczba dzieci. Nieleczona po-

popularnych odcinków serialu „Było sobie

pozbędzie się atakujących zęby bakterii.

stępuje bardzo szybko, rozprzestrzenia-

życie” pt. “Kubki smakowe i zęby”. Wszyscy,

By tego dokonać, wędrujemy pionkiem po

jąc się na resztę zębów. Dlatego tak

którzy oglądali ﬁlm, pamiętają niebieskich

planszy, odpowiadamy na pytania i działamy

ważna jest zmiana dotychczasowych na-

grubasów z kilofami i młotami pneumatycz-

zgodnie z poleceniami znajdującymi się na

wyków, a tu kluczem jest edukacja. Naj-

nymi, starających się przełamać opór twar-

kartach lub polach planszy.

lepiej poprzez zabawę. Gra „Bitwa

dego szkliwa i dostać się do miazgi zębowej.
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Rozrywka dla całej rodziny
i ważna lekcja, którą warto polecić
z kilku powodów:

3

3. W trakcie rozgrywki dzieci odpowiadają na

pytania. Dzięki kafeterii wolnego wyboru oraz
podpowiedziom na kartach z pytaniami, łatwo

5

5. Gra realizuje podstawę programową
w zakresie edukacji w klasach zerowych, jak
i na etapie edukacji wczesnoszkolnej.

naprowadzić młodego gracza na poprawną

1
2

1. Gra „Bitwa o zęby” w sposób sprytny łączy

odpowiedź. Ponadto udzielenie odpowiedzi

Próchnica nęka dzieci, ale i osoby dorosłe

elementy zabawy oraz nauki związanej

błędnej nie oznacza, że gracz przegrywa. Ma

od zarania dziejów; wpływa nie tylko na

z konkretną wiedzą. W trakcie gry dzieci do-

nadal szansę na wygraną. Dzięki temu dzieci

zdrowie ﬁzyczne, ale również psychiczne

wiadują się co szkodzi zębom oraz jak należy

nie zniechęcają się do rozgrywki, a powta-

- pełne ubytków zęby obniżają jakość ży-

o nie dbać.

rzanie pytań pozwala na utrwalenie wiedzy.

cia i samopoczucie w szczególności u do-

2. Wędrówka po planszy to fascynująca przy-

4. Gra oparta jest na jednym z odcinków se-

rialu „Było sobie życie”, podnosi to jej atrak-

wyki to najskuteczniejsza broń w walce

Wędrówkę urozmaicają: karty z pytaniami,

4

rosłych. Dlatego wiedza i odpowiednie na-

cyjność, ponieważ można po obejrzeniu od-

o zdrowsze zęby. Tej gry nie powinno za-

karty Szansa/Pech oraz karta Mistrz, Leniuch i

cinka zagrać w grę. Dzieci lubią wcielać się

tem zabraknąć ani na sklepowych półkach

Higiena. Każde pole jest aktywne, dzięki czemu

w postacie znane im z ekranu. Tu mają taką

czy witrynach, ani też w bibliotekach, czy

gra do ostatniej chwili pozostaje dynamiczna.

możliwość.

świetlicach.

goda, pełna zaskakujących zwrotów akcji.
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