
 

Motoorikamäng “Pisa” 
Art. 26010 

Komplekti kuulub: 1 värvitäring, 4 mänguketast, 24 värvilist 
mänguklotsi. 

Vanus: 4+ 

Mängijate arv: 2-4 

Mängu kestvus: 10 min 

Kuidas mängida? 

• Kõik mänguklotsid ja -kettad asetatakse laua keskele. Alguses ei kuulu 

need ühelegi mängijale, sest need määratakse peale viimase värvilise 

mänguklotsi kettale asetamist. 

• Esimene mängija veeretab värvitäringut ja asetab vastavat värvi 

mänguklotsi mis tahes sobiva värviga ketta tühjale kohale. Kui 

värvitäringu veeretamistulemuseks valge värv, on mängija kord läbi. Kui 

täring näitab mitmevärvilist välja, asetab mängija valida mis tahes värvi 

mänguklotsi. Oma mängukorra ajal on mängijate eesmärgiks täita 

mängukettad. 

• Mängu võidab mängija, kes kogub endale kõige rohkem kettaid ning 

ehitab kõige kõrgema torni. 

Hoiatus! Ei sobi alla 3-aastastele lastele. Väikesed osad. 

Lämbumisoht. Palun hoidke müüja andmed alles. 

 

Tootja: 
Beleduc Lernspielwaren GmbH 
Heinrich - Heine - Weg 2 
09526 Olbernhau, Saksamaa 
Tel +49 37360 1620 
www.beleduc.de 
 

Beleduc ametlik maaletooja Eestis: 
Taibutera OÜ 
Võidu 23a  
11212 Tallinn 
Tel. +372 528 5259 
E-pood: www.Taibutera.ee 
 

 

 

Motoorikamäng “Pisa” 
Art. 26010 

Komplekti kuulub: 1 värvitäring, 4 mänguketast, 24 värvilist 
mänguklotsi. 

Vanus: 4+ 

Mängijate arv: 2-4 

Mängu kestvus: 10 min 

Kuidas mängida? 

• Kõik mänguklotsid ja -kettad asetatakse laua keskele. Alguses ei kuulu 

need ühelegi mängijale, sest need määratakse peale viimase värvilise 

mänguklotsi kettale asetamist. 

• Esimene mängija veeretab värvitäringut ja asetab vastavat värvi 

mänguklotsi mis tahes sobiva värviga ketta tühjale kohale. Kui 

värvitäringu veeretamistulemuseks valge värv, on mängija kord läbi. Kui 

täring näitab mitmevärvilist välja, asetab mängija valida mis tahes värvi 

mänguklotsi. Oma mängukorra ajal on mängijate eesmärgiks täita 

mängukettad. 

• Mängu võidab mängija, kes kogub endale kõige rohkem kettaid ning 

ehitab kõige kõrgema torni. 

Hoiatus! Ei sobi alla 3-aastastele lastele. Väikesed osad. 

Lämbumisoht. Palun hoidke müüja andmed alles. 

 

Tootja: 
Beleduc Lernspielwaren GmbH 
Heinrich - Heine - Weg 2 
09526 Olbernhau, Saksamaa 
Tel +49 37360 1620 
www.beleduc.de 
 

Beleduc ametlik maaletooja Eestis: 
Taibutera OÜ 
Võidu 23a  
11212 Tallinn 
Tel. +372 528 5259 
E-pood: www.Taibutera.ee 
 

 

http://www.beleduc.de/
http://www.beleduc.de/

