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DOTTY PARACHUTE SET 19716 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTENTS 
Your set is supplied in one plastic storage bag containing 
1 x parachute in its own fabric bag 
16 x balls 
 
ACTIVITY SUGGESTIONS 
Humongous Fungus! 
Lay the parachute out on the ground.  Players kneel on the ground around the edge of the 
parachute, holding onto a handle/edge of the parachute.  Upon hearing a prompt to be 
decided by you, all the players stand and lift the parachute over their head, creating a 
mushroom shape.  Players may wish to take a few steps inwards towards the centre of the 
mushroom. 
Mexican Wave 
All players stand holding a handle or the edge of the parachute.  Taking turns, the first player 
raises his handle/edge and then brings it down quickly.  The player at his side (decide 
whether players are to take turns in a clockwise or anticlockwise direction) repeats this action, 
and so on with the next player.  If done correctly, the wave will create a burst of air under the 
parachute. 
Cat Catch That Rat! 
Spread the parachute out on the ground.  All players kneel on the ground, holding on to a 
handle.   Decide which player is the ‘rat’.  Decide which player will be the cat.  The cat is on 
all fours on top of the parachute.  The cat must close his eyes for a set amount of time (you 
decide how long) while everyone else around the parachute starts to make small waves with 
the parachute.  The rat must scurry under the parachute to hide from the cat.  After a set time 
the cat opens his eyes and tries to catch the rat.  The cat has only a few seconds (you decide 
how many) to catch the rat.  Encourage the other players to count that number of seconds.  A 
successful cat then allows the rat to become the cat, and someone else is the rat.    
Popcorn 
All the players stand holding the parachute by the handles or edge.  Throw the balls into the 
centre of the parachute.  Shake the parachute and watch the balls pop up like popcorn. 
 



Copyright ROMPA® Ltd 

DOTTY PARACHUTE SET 19716, KH 4.10 

Please note: these activities are only suggestions.  Vary and adjust any activities 
appropriately according to the needs and abilities of players 
 
CARE & MAINTENANCE 
Take care to remove all packaging before play (tags etc) 
Keep the packaging out of reach, in a safe place 
Wipe the parachute clean with a very slightly damp cloth  
Do not machine wash  
 
 
Do not tumble dry  
 
 
Do not bleach  
 
 
Do not iron  
  
Keep away from fire, flames and heat sources – this product is made with flame-resistant 
fabric but it is not fireproof. 
 
Keep all the components in the storage bags provided so as not to lose any of them  
 
SAFETY 
Always supervise the use of this product 
Play in an open space, away from obstacles and potential hazards, indoors or outdoors 
If playing indoors, avoid smaller rooms with low ceilings 
Avoid especially hard surfaces 
Keep away from fire 
This is a toy not a life saving device – it is intended to take the weight of a few plastic balls not 
the weight of a person 
For three years and over 
 
SPECIFICATION 
This product meets all the requirements of EN71 and ASTM F963 
This is a comparatively inexpensive parachute.  It is unlikely to be as robust as long lasting as 
more expensive parachutes. 
Webbed nylon handles on bag and parachute 
100% polyester parachute 
 
 For a large range of parachutes and parachute accessories see www.rompa.com 
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JOGO DE PÁRA-QUEDAS 19716 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTEÚDO 
O seu conjunto é fornecido dentro de um saco de plástico que contém 
1   x Pára-Quedas 
16 x Bolas 
 
SUGESTÃO DE ACTIVIDADES 
Cogumelo Gigante! 
Estenda o pára-quedas no chão. Os jogadores ajoelham-se no chão à volta do pára-quedas 
e seguram a pega na borda do pára-quedas. Quando for dado o grito de comando definido 
por si, todos os jogadores devem levantar-se e erguer o pára-quedas acima das suas 
cabeças, criando assim uma forma semelhante à de um cogumelo. Se os jogadores 
quiserem podem dar alguns passos para o interior do cogumelo. 
Onda Mexicana 
Todos os jogadores devem estar de pé e a segurar as pegas na borda do pára-quedas. Um 
jogador irá levantar a pega e depois baixa-la rapidamente. O jogador ao seu lado (defina 
primeiro se será no sentido dos ponteiros do relógio ou ao contrário) repete esta acção, 
assim como o jogador seguinte. Se for feito correctamente, a onda vai criar uma golfada de 
ar por baixo do pára-quedas. 
O gato e o rato! 
Estenda o pára-quedas no chão. Todos os jogadores devem ajoelhar-se no chão e agarrar 
uma pega. Decida qual jogador será o “rato”. Decida qual jogador será o “gato”. O Gato está 
nos 4 cantos do pára-quedas. O gato tem de fechar os olhos por um certo período de tempo 
(decida quanto) enquanto todos os outros à volta do pára-quedas começam a fazer 
pequenas ondas com o pára-quedas. O rato deve enfiar-se rapidamente debaixo do pára-
quedas para se esconder do gato. Após alguns momentos o gato abre os olhos e tenta 
apanhar o rato. O gato só possui alguns segundos (decida quantos) para apanhar o rato. 
Encoraje os outros jogadores a contar o número de segundos. Um gato bem sucedido faz 
com que o rato passe a ser um gato e ouro qualquer passa a ser o rato. 
Pipocas  
Todos os jogadores devem estar de pé a segurar as pegas do pára-quedas. Atire as bolas 
para o centro do pára-quedas. Abane o pára-quedas e veja as bolas a saltar como pipocas. 
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Nota: estas actividades são apenas sugestões. Varie e ajuste as actividades de acordo com 
as necessidades e habilidades dos jogadores. 
 
CUIDADOS E MANUTENÇÃO 
Tenha cuidado e remova todas as embalagens antes de jogar 
Mantenha a embalagem longe de alcance, num local seguro 
Limpe o pára-quedas com um pano ligeiramente húmido 
 
Não lave na máquina   
 
 
Não lave a seco  
 
 
Não utilize lixívia 
 
 
Não passe a ferro 
 
Mantenha longe do fogo, chamas e fontes de calor – este produto é feito de materiais 
resistentes a chamas, mas não é à prova de fogo. 
 
Mantenha todos os componentes no saco fornecido para não perder nenhuma peça 
 
SEGURANÇA 
Supervisione sempre a utilização deste produto 
Jogue em espaços amplos, longe de obstáculos e potenciais riscos, no interior ou no exterior 
Se jogar no interior, evite salas pequenas com tectos baixos 
Evite superfícies muito duras 
Mantenha longe do fogo 
Este produto não é um dispositivo para salvar a vida – destina-se a aguentar o peso de 
apenas algumas bolas plásticas e não o peso de uma pessoa. 
Para idades a partir dos 3 anos 
 
ESPECIFICAÇÕES 
Este produto cumpre todas as especificações das normas EN71 e ASTM F963 
Este pára-quedas é um produto relativamente barato. É provável que não seja tão robusto e 
dure tanto tempo como um pára-quedas mais caro. 
As pegas, o saco e o pára-quedas possuem membranas de nylon. 
Pára-quedas 100% polyester 
 

Para um leque mais alargado de pára-quedas e acessórios para pára-quedas, visite 
www.rompa.com 

 
 


