
DS 76511 Tangram kicsi készlet 
A játék lényege: 
Válasszunk ki egy figurát és lássuk kinek sikerül 
hamarabb elkészíteni azt. 
A figura kiválasztása: 
Véletlenszerűen vagy képességeinknek megfelelően 
válasszunk egy figurát. 
Az 1-es jelöli a legegyszerűbbet, majd a füzetben 
tovább lapozva egyre nehezednek a feladványok. 
Amikor pontosan meghatároztuk melyik figurát kell 
kirakni, kezdődhet a játék! 
Importálja és forgalmazza: 
Katica Játék Kft. 
1077 Bp. Király u. 101. 
Tel./Fax: 46 22 388/ 387 
E-mail: katica@katica.hu 
Web: www.katica.hu 
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