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Ruch drogowy

Czy potrafisz bezpiecznie poruszać się po swoim mieście

rowerem? Sprawdź swoją znajomość zasad ruchu

drogowego ... a przy okazji wygraj mecz piłki nożnej!

Odpowiedz jak najszybciej na zadane pytanie, a piłka

zmieni kierunek lub przyśpieszy w stronę bramki

przeciwnika. Kto pierwszy ten lepszy! Wygrywa osoba, która

jako pierwsza strzeli 10 bramek. Gra dla 2 -4 graczy lub

zespołów.

Statki

Sprawa jest wyjątkowo trudna. Dowodzisz statkiem, ale

obowiązują Cię zasady ruchu drogowego. Sprawdź się!

Wybierz poziom trudności pytania, a następnie wskaż

prawidłową odpowiedź, aby oddać strzał. W trakcie strzału

przeciwnika Twój partner może Cię uratować odpowiadając

na pytanie dodatkowe. Podczas każdej rozgrywki możesz

wybrać poziom trudności pytania. Odpowiadając na

trudniejsze pytanie, szybciej zbliżasz się do wygranej. Gra

dla 2 - 4 graczy lub zespołów.

Karuzela pytań

Czy potrafisz szybko i bezpiecznie poruszać się rowerem?

Jeśli tak, to czeka Cię zabawa jak na karuzeli! Sprawdź

swoją wiedzę przed egzaminem na kartę rowerową. W

kształt koła wpisane są różnokolorowe pola, pod którymi

kryją się pytania. Wylosuj tematykę pytania, a następnie

wskaż prawidłową odpowiedź. Liczy się czas. Jeśli

odpowiesz dobrze, otrzymujesz punkt. Jeśli źle, czeka cię

dodatkowe zadanie ruchowe. Gra dla 1 - 4 graczy lub

zespołów.
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Znaki drogowe

Dobry kierowca musi wykazać się refleksem,

spostrzegawczością i znajomością znaków drogowych. Czy

zdążysz poprawnie nazwać każdy znak drogowy? Gra dla 1

osoby lub zespołu. Kibice oczywiście mogą pomagać.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

tel. +48 22 610 02 30

e-mail: biuro@funtronic.eu

www.funtronic.eu

Funtronic sp. z o.o.

Kolumbijska 11, 01-991 Warszawa

H. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce

http://www.tcpdf.org

