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As peças superiores de cada puzzle têm quantidades representadas por animais: as duas primeiras
peças mostram um determinado número de animais e um símbolo aritmético. A última peça
apresenta o resultado, também com ilustrações de animais. As peças inferiores de cada encaixe
têm representada por números uma operação matemática (soma ou subtração) e o seu resultado.
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Para um jogador
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A Somar e Subtrair
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As crianças vão divertir-se encaixando as peças enquanto verificam por si mesmo os resultados
das operações.

As crianças vão divertir-se encaixando as peças enquanto verificam por si mesmo os resultados
das operações.

Para vários jogadores

Separar as peças que têm um resultado e distribuir em partes iguais, entre todos os jogadores.
Misturar as outras peças e colocá-las ao voltadas para baixo, sobre a mesa. Quando se der um sinal
de "Já" todos começam a dar a volta as peças e tentam encontrar as operações que correspondem
aos resultados das suas próprias peças. Se a peça a que dão a volta é a que estavam à procura,
guardam-na e continuam à procura. Se não, voltam a colocá-la voltadas para baixo sobre a mesa.
Ganha o primeiro a conseguir completar todos os seus puzzles.

Conteúdo: 16 encaixes (64 peças)
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ATENÇÃO!
CONTRA-INDICADO PARA CRIANÇAS COM
MENOS DE 3 ANOS.
PEQUENAS PARTES. RISCO DE ASFIXIA.
GUARDE ESTA INFORMAÇÃO PARA FUTURAS
REFERÊNCIAS.
O CONTEÚDO DESTE CONJUNTO PODE VARIAR
DO QUE É MOSTRADO NAS FOTOGRAFIAS
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Ganha o primeiro a conseguir completar todos os seus puzzles.
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