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Kurzy wyścig

1) Dwóch zawodników staje przy swoich gniazdach. 
2) Obaj gracze biegną w stronę patelni, aby spróbować schwycić jajka swymi magnetycznymi kurczakami (rys. 9). 
Nie wolno używać rąk! 

Przygotowanie gry:

Rozgrywka:

Można zorganizować cały turniej. Wystarczy podzielić graczy na pary eliminacyjne i wprowadzić zasadę, że zwycięzca 
z każdej pary przechodzi do kolejnej rundy, aby zmierzyć się w niej ze zwycięzcą z innej pary.

Rozgrywka dla więcej niż 2 zawodników:

Jajka posiadają „ząbki”, które służą do regulowania siły potrzebnej do ich rozbicia. Jeśli, niektóre z jajek rozpadają się zbyt 
łatwo, należy nacisnąć końcówki jednego lub kilku ząbków w kierunku środka jajka. Jeśli nawet w przypadku upadku 
z wysokości większej niż 20 cm jajko nie ulega rozbiciu, końcówki ząbków należy nacisnąć w kierunku na zewnątrz od środka jajka.
Łatwość rozbijania zależy od nawierzchni, na której gramy (jajka rozbijają się łatwiej na parkiecie niż na dywanie). 
Właściwości jajek zależą m.in. od takich czynników zewnętrznych jak wilgotność czy temperatura, a zmieniają się także 
w trakcie gry (pod wpływem sił mechanicznych). Wskazane jest więc, ich sprawdzenie przed rozpoczęciem gry.

Uwaga!

Gracze przenoszą jajka z patelni do gniazda, starając się ich nie potłuc. Wygrywa ten z nich, który na koniec rozgrywki zgromadzi 
w swoim gnieździe najwięcej nierozbitych jajek.

Cel gry:

1) Złożenie gniazda: przymocować nóżki do gałązek, jak to przedstawia rys. 1 –  dwie dłuższe nóżki z przodu, a jedną 
krótszą z tyłu. 

2) Zwinąć, a następnie złożyć żółtko, jak na rys. 2. Tak przygotowane żółtko umieścić w skorupce jajka, co ilustruje rys. 3. 
Skorupkę z żółtkiem połączyć z inną skorupką tak, aby razem uformowały całe jajko. 
Złożyć w ten sposób wszystkie jajka. 

3) Wyregulować długość sznurka w kurczakowym zaczepie – nacisnąć ogon, aby otworzyć dziób, a następnie pociągnąć 
sznurek w przód lub w tył. 

4) Przymocować kurczakowy zaczep do ubrania gracza – od strony jego pleców, jak pokazano na rys. 5. 

5) Założyć na twarz kurzy dziób, jak to pokazuje rys. 6. 
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7) Umieścić dwa gniazda na podłodze tak, aby odległość między nimi wynosiła kilka metrów i były zwrócone przodem do siebie. 
Patelnię ulokować pośrodku pomiędzy gniazdami, a następnie położyć na niej jajka.

5) Następnie rozpocząć cały cykl od nowa!

6) Zawodnik, który na końcu rozgrywki zgromadzi w swym gnieździe najwięcej nierozbitych jajek, wygrywa!

Zawartość: 9 zestawów skorupek z jajek, 9 kawałków żółtka, 2 kurze dzioby, 2 namagnesowane 
kurczakowe zaczepy, 2 zestawy gałązek, 1 patelnia-plansza.

3) Po schwyceniu jajka należy jak najszybciej udać się z nim do swojego gniazda. Trzeba jednak być ostrożnym, aby jajko po 
drodze się nie zbiło, a żółtko nie rozlało (rys. 10). W razie zbicia jajka należy wrócić do patelni i spróbować pochwycić następne. 

4) Po powrocie do gniazda z nierozbitym jajkiem trzeba je delikatnie opuścić, wykorzystując w tym celu układ gałązek 
w kształcie litery „V” (rys. 11). 

6) Rozłożyć patelnię-planszę, jak na rys. 7. 

Ze względów bezpieczeństwa należy przed oddaniem gry w ręce dzieci usunąć wszelkie elementy, które nie stanowią integralnej części zabawki: 
wykonane z tworzyw sztucznych lub elastyczne pętelki, etykietki, metki, zatrzaski, płytki i inne akcesoria montażowe. 
Kolory i dekoracje mogą się różnić od tych na ilustracjach.


