
 

Motoorikamäng “Torreta mini” 
Art. 26020 

Komplekti kuulub: 25 värvilist klotsi, 2 täringut. 

Vanus: 4+ 

Mängijate arv: 2-4 

Mängu kestvus: 10 min 

Kuidas mängida? 

• Klotsid ja täringud asetatakse lauale ning otsustatakse, kas mängu 

mängitakse 1 või 2 täringuga. 

• Mängijad veeretavad kordamööda täringut/täringuid ning võtavad 

laualt klotsi, mis vastab täringu värvile või/ja täppide hulgale. Kui 

vastavat klotsi laual ei ole, siis mängija sel mängukorral klotsi ei saa. 

Naerunäo veeretamisel saab mängija ise meelepärase klotsi valida. 

• Seejärel otsustatakse kas torni ehitatakse koos või igaüks eraldi: 

o Koos ehitamise mängu põhimõte: Torni hakatakse laduma laua 

keskele ning kõik mängijad asetavad oma klotsid ühisesse torni. 

Kaotab mängija, kes kukutab torni ümber. 

o Eraldi ehitamise mängu põhimõte: Mängijad ehitavad torne eraldi 

ning võidab mängija, kellel on mängu lõpuks kõrgeim seisev torn. 

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 
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