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TUMBLE N TEACH™ 18875 
ACTIVITY GUIDE 

 

CONTENTS 
1 x Tumble n Teach™ cube (supplied deflated in one box) 
 

BEFORE USE 
Inflate by mouth.  Use the integral stopper once inflated to the correct size (approximately 
13x13x13cm).  Allow a little time for the creases to drop out.  Do not over inflate.  Inflate at 
room temperature. 
 

TO PLAY 
Each face has a different activity (written in words and illustrated): 
 Jumping Jacks (Star Jumps) 
 ? Choose (i.e. you decide) 
 Sit-ups 
 Jump Up and Down 
 Run in Place (on the spot) 
 Toe Touches 
Inside the cube is a die with a number on each face; 5, 7, 9, 10, 13, 15. 
Throw the cube and carry out the activity on the uppermost face.  Repeat that activity as many 
times as are indicated on the internal die. 
Game Variations 

• Play in teams 
• Play against the clock 

 

SAFETY 
Always supervise the use of this product. 
Use in an appropriate location e.g. do not use near stairs, steep slopes etc. 
 
CARE AND MAINTENANCE 
Avoid extremes of temperature. 
Avoid sharp, abrasive or pointed objects such as buckles. 
Play on an appropriate surface e.g. away from grit, gravel, twigs, rough surfaces etc.  We 
suggest you use the cube on soft surfaces such as carpets, moquette, gym mats… 
Clear a suitable area to play in.  
Clean using a slightly damp soft cloth.   
Do not use abrasive cleaners. 
Avoid contact with sources of heat/flame. 
Regularly inspect the cube for signs of damage and repair accordingly if possible.  Cease use 
till properly repaired.  Use a suitable repair patch/puncture repair kit as required (not included). 
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DADOS 18875 
GUIA DE ATIVIDADES 

CONTEÚDO 
1 x Dado (fornecido vazio dentro de uma caixa) 
 
ANTES DE UTILIZAR 
Encha com sopro. Utilize a rolha integrada depois de encher até ao tamanho correto 
(aproximadamente 13 x 13 x 13cm). Espere algum tempo para que os vincos desapareçam. 
Não encha demasiado. Encha quando este produto estiver à temperatura ambiente. 
 
COMO JOGAR 
Existe uma atividade diferente em cada face (escrita e ilustrada): 
 Polichinelos 
 À sua escolha 
 Abdominais 
 Saltar para cima e para baixo 
 Correr sem sair do sítio 
 Tocar nos dedos dos pés 
Dentro do cubo está um dado com um número em cada face; 5, 7, 9, 10, 13, 15. 
Lance o cubo e execute a atividade indicada na face que fica virada para cima. Repita esta 
atividade o número de vezes indicado no dado interno. 
Variações do jogo 

• Jogo em equipas 
• Jogo contra o relógio 

 
SEGURANÇA 
Supervisione sempre a utilização deste produto. 
Utilize numa localização apropriada, ex.: afastado de escadas, desníveis, etc. 
 
CUIDADO E MANUTENÇÃO 
Evite temperaturas extremas. 
Evite objetos afiados, abrasivos ou pontiagudos, tais como fivelas. 
Jogue numa superfície apropriada, ex.: longe de areia, gravilha, superfícies ásperas, etc. 
Sugerimos que utilize o cubo em superfícies macias, tais como tapetes e colchões de 
ginástica. 
Desimpeça uma área para brincar. 
Limpe com um pano macio e húmido. 
Não utilize produtos de limpeza abrasivos. 
Evite o contato com fontes de calor/chamas. 
Inspecione regularmente o cubo em busca de danos visíveis e repare se for possível. Deixe 
de utilizar até ser devidamente reparado. Utilize um remendo adequado (não incluído). 
 


