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ΙΟΥ ΙΟΥ!
Το περιπολικό γυρίζει σε όλη την πόλη.

ΜΠΙΠ ΜΠΙΠ!
Η κόρνα του κάνει πολλή φασαρία.
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Βάλε μπρος τη μηχανή σου. ΒΡΟΥΜ!
Ακούς πώς βρυχάται; Μην ξεχάσεις το κράνος σου.
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Ταξιδέψτε στην προϊστορική εποχή  
και γνωρίστε πολλούς φοβερούς 
δεινόσαυρους. Ύστερα ενώστε  

τα 5 κομμάτια παζλ με τη σειρά που 
προτιμάτε. Οι συνδυασμοί είναι τόσο πολλοί! 
Στο τέλος, φυλάξτε τα πίσω στη θέση τους 

μέχρι το επόμενο παιχνίδι.

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:
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Πάρτε θέση, βάλτε ζώνη και κράνος, και 
γνωρίστε πολλά απίθανα οχήματα της πόλης. 

Ύστερα ενώστε τα 5 κομμάτια παζλ με  
τη σειρά που προτιμάτε. Οι συνδυασμοί είναι 

τόσο πολλοί! Στο τέλος, φυλάξτε τα πίσω  
στη θέση τους μέχρι το επόμενο παιχνίδι.

Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:
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Κάντε μια βόλτα στη φάρμα και γνωρίστε  πολλά φιλικά ζωάκια. Ύστερα ενώστε  τα 5 κομμάτια του παζλ με τη σειρά που προτιμάτε. Οι συνδυασμοί είναι τόσο πολλοί! Στο τέλος, φυλάξτε τα πίσω στη θέση τους μέχρι το επόμενο παιχνίδι.Στην ίδια σειρά κυκλοφορούν:
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