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Fun for Everyone to nowe integracyjne produkty, które pobudzają wyobraźnię 
każdego dziecka. Dzieci dotykają, słuchają i patrzą, ucząc się, jak wygląda świat 

odkrywany różnymi zmysłami.

       inspiracje zabaw w języku migowym na stronie 
       www.fun.trefl.com

Poznaj wzorki – to gra planszowa oraz zestaw zabaw, dzięki którym poznamy 
różne faktury i wzory. Zapraszamy do salonu krawieckiego Minnie. Kto pierwszy 
zdobędzie odpowiedni materiał i uszyje piękną poduszkę, wygrywa!

Opakowanie zawiera:
– planszę
– 16 żetonów – materiałów 
– 16 elementów puzzlowych – poduszki
– 4 pionki
– kostkę
– książeczkę z instrukcją gry i propozycjami zabaw

Zobacz więcej na stronie www.fun.trefl.com. Znajdziesz tam:
– dodatkowe inspiracje do zabaw
– opowieści lektora i dźwięki
– film z językiem migowym



3

Drodzy Rodzice!
Oddajemy w Wasze ręce grę edukacyjną „Poznaj wzorki”. Korzystając z gotowych 
scenariuszy gier i zabaw, odkryjecie wspólnie z dzieckiem, że granie to początek 
wspaniałej przygody.

Różne wzory i faktury znajdujące się na żetonach to tylko pretekst do zabaw  
z wykorzystaniem różnych przedmiotów z najbliższego otoczenia.

Gra „Poznaj wzorki” pomoże dziecku odkrywać świat wszystkimi zmysłami, rozwijając 
spostrzegawczość, koncentrację, małą i dużą motorykę. Nasza gra ćwiczy orientację 
przestrzenną, pomaga zrozumieć związki przyczynowo-skutkowe, rozwija, a przede 
wszystkim pobudza wyobraźnię. To pierwszy tak kompleksowy i złożony produkt,  
w którym wiedza ekspertów, nauczycieli przedszkolnych i pedagogów została  
wprzęgnięta w funkcję zabawy.

Każde dziecko jest inne, rozwija się w swoim tempie i ma różne potrzeby poznawcze. 
Każdy rodzic zna swoje dziecko najlepiej i rozumie jego potrzeby. Mając tego świadomość, 
proponujemy szereg zabaw – od najprostszych po bardziej zaawansowane – zadaniem 
rodzica jest wybór tych najbardziej odpowiednich dla swojego dziecka.

Zachęcamy, byście wspólnie z dzieckiem przetestowali wszystkie gry i zabawy, może się 
bowiem okazać, że któraś z nich – nawet prosta – przyniesie wam wiele radości, a przy 
okazji wzbogaci proces edukacyjny dziecka.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Przygotuj miejsce zabawy

1. Zorganizuj przestrzeń do zabawy. Sprzątnij miejsce, gdzie będziecie się bawić,
tak by niepotrzebne rzeczy nie odwracały uwagi dziecka.

2. Zadbaj o odpowiednie oświetlenie.

3. Zwróć uwagę na tło zabawy – czy klocki rozkładane na dywanie albo obrusie będą
dobrze widoczne. Możesz użyć specjalnych podkładek z filcu (np. maty puzzlowej Trefla), 
które dodatkowo będą stabilizowały elementy w jednym miejscu.

4. Podczas gry rzucaj kostką do wieczka pudełka.

5. Korzystaj z inspiracji i scenariuszy zabaw.

Liczba graczy

Czas gry

Wiek

5-15

4+

2-4
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POZNAJMY SIĘ

Wyjmij wszystkie elementy z pudełka. Przyjrzyj się im dokładnie. Wypchnij żetony  
z formatki. Podziel elementy puzzlowe i żetony na 4 grupy: na jeden stosik połóż 
elementy w paski, na drugi w kropki, na trzeci w kratkę, a na czwarty – gładkie. 

Zanim zaczniesz rozgrywkę na planszy, warto skorzystać z kilku wstępnych zabaw, by lepiej 
poznać wszystkie elementy gry.

ZABAWY Z REALNYMI PRZEDMIOTAMI

1. Razem z kimś dorosłym poszukaj w domu prawdziwych akcesoriów do szycia.  
Naucz się, jak się nazywają i dowiedz się, do czego służą. 

2. Baw się razem z osobą dorosłą w segregowanie guzików na te z dwiema dziurkami  
i na te z czterema dziurkami. Podziel guziki zgodnie z ich wielkością od najmniejszego 
do największego.

3. Potnij razem z osobą dorosłą tasiemkę albo nitkę na kilka części. Znajdź najdłuższą  
i najkrótszą z nich.

4. Jeśli wśród akcesoriów do szycia znalazłeś naparstek, zachęcamy do zabawy z jego 
użyciem. Wykonaj poniższe polecenia:
– Chwyć naparstek prawą ręką. Nałóż naparstek na środkowy palec lewej ręki.
– Teraz zmiana. Chwyć naparstek lewą ręką. Załóż go na najmniejszy palec prawej ręki.
– Ostatnie ćwiczenie: włóż naparstek na wskazujący palec, najpierw prawej, 

potem lewej ręki. 
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PODUSZKOWE WZORKI

Wybierz z pudełka tylko elementy puzzlowe. Zamknij oczy lub zawiąż je apaszką. 
Wymieszaj elementy. Dotknij każdego elementu i wyczuj, jaki ma wzór. Z elementów z 
takim samym wzorkiem ułóż układankę. W ten sposób powstaną cztery poduszki, każda w 
inny wzorek. Udało się? Brawo!

WZORKOWY WĄŻ

Do tej zabawy potrzeba minimum dwóch osób. Wybierz z pudełka same żetony. Ułóż  
z wybranych żetonów – materiałów wymyślony przez ciebie ciąg. Połóż jeden żeton obok 
drugiego, tak by tworzyć węża z różnych wzorków. Pozostali uczestnicy zabawy starają 
się zapamiętać ten układ. Po krótkiej chwili wymieszaj żetony, a inni muszą powtórzyć 
zapamiętany ciąg.
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JAKI KSZTAŁT?

Do zabawy potrzebne są same żetony – materiały. Ułóż żetony powłoką sensoryczną na 
dół. Zamknij oczy lub zawiąż je apaszką. Pomieszaj żetony, dotknij ich i wyczuj, jaki kształt 
mają krawędzie. Ułóż żetony na cztery stosiki, tak by w każdym stosie były żetony o takim 
samym kształcie. 

NA ZAKUPACH

W tej zabawie powinna uczestniczyć osoba dorosła. Najlepiej jeśli powoli przeczyta wierszyk. 
Można go także odsłuchać na stronie www.fun.trefl.com. Dziecko wyszukuje z pudełka 
odpowiednią liczbę żetonów – materiałów, o których mowa w wierszyku. A na końcu 
odpowiada na pytanie, czego Minnie potrzebuje do szycia oprócz materiału. 

To wiadomo nie od dzisiaj,
Minnie wielka to modnisia!
I to także rzecz nie nowa:
Świetna z niej jest też krawcowa!
Nie przejmując się więc niczym,
Pędzi, gdzie sklep bławatniczy.

Bławatniczy sklep czy wiecie?
To najlepsza rzecz jest w świecie!
Tu nabędziesz materiały 
I do szycia osprzęt cały!
Nasza Minnie – to nie kpiny!
Pędzi kupić dziś tkaniny!

Myszka Minnie nasza miła,
Pośród półek się zgubiła!
Materiałów wybór taki,
Co tu kupić? Te pasiaki?
„Tak, to pomysł wprost wspaniały
Wezmę ten materiał cały!
A na okno, na zasłony,
Wezmę gładki – ten zielony…
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Proszę także ten w krateczkę,
W sam raz jest na sukieneczkę.
Niezależnie od pogody
Kropki nie wychodzą z mody.
Kupię zatem aż trzy bele.
Zacznę szycie już w niedzielę!”

Zacząć trzeba – prosta sprawa,
Ale szycie nie zabawa!
Mamy piękne materiały,
Gdzie do szycia jest sprzęt cały?
Czego Minnie potrzebuje,
Kiedy szycia dzień szykuje?

GRAMY

Przygotowanie rozgrywki

– Wyjmij wszystkie elementy z pudełka.
– Żetony połóż obok pudełka w tzw. banku.
– Poznaj dobrze planszę. Górę planszy pomoże Ci wyznaczyć 

wypukły trójkąt w górnym, lewym narożniku. Pola startowe 
znajdują się po lewej stronie planszy – są to 4 pola umieszczone 
pionowo, jeden pod drugim. Jeśli ich dotkniesz, poczujesz 
poziome linie.

Pole meta znajduje się w prawym dolnym 
narożniku. Jeśli go dotkniesz, poczujesz 
kropkowany, lekko przechylony prostokąt. 

Wszystkie pola specjalne mają kształt serca w różowym  
kolorze. Od pól startowych do mety zaznaczona jest sensoryczna, 
wypukła ścieżka. Pionki będą umieszczane w dziurkach.

– Wybierz swój pionek i umocuj go na jednym z pól startowych. 
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– Planszę umocuj w dolnej części pudełka (w denku). Dzięki temu będzie stabilna. 
Zwróć uwagę, by pola startowe były na wylot – tak by bez trudu umieścić 
w nich pionki. 

– Kostkę umieść w wieczku pudełka. 
Podczas rzutów łatwo będzie  
można ją znaleźć.

– Każdy z graczy ogłasza na głos, jakie żetony – materiały będzie zbierał podczas
rozgrywki. Każdy gracz musi wybrać inny wzorek.

CEL GRY

Celem jest zebranie czterech 
elementów puzzlowych – poduszek  
i ułożenie całej poduszki w wybranym 
wcześniej wzorze.
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ROZGRYWKA

Grę rozpoczyna najmłodszy z graczy. Każdy po kolei rzuca kostką i przesuwa pionek o tyle 
pól, ile oczek wypadło na kostce.

Pionki przesuwa się i wtyka w odpowiedni otwór.

Podczas gry można poruszać się w dowolnym kierunku – w przód lub w tył. 

W grze nie ma zbijania, ale dwa pionki nie mogą jednocześnie zająć tego samego pola. 
Jeśli podczas gry zdarzy się, że trzeba stanąć na polu zajętym przez pionek innego gracza, 
należy wówczas zająć pole obok (pole wstecz).

Na polu specjalnym oznaczonym serduszkiem gracz zdobywa 
jeden żeton – materiał w wybranym wcześniej wzorze. 

Jeśli gracz uzbiera dwa żetony – materiały, może wymienić je w banku na jeden element 
puzzlowy – poduszki. Wymiana może odbyć się tylko podczas kolejki gracza i z wybranym 
wcześniej przez gracza wzorem.
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WYGRANA

Wygrywa ten z graczy, który zbierze wszystkie 
elementy do ułożenia swojej poduszki i dotrze 
do mety jako pierwszy.

ROZGRYWKA I JEJ ZAKOŃCZENIE W DODATKOWYM 
PROSTSZYM WARIANCIE

Podczas gry możesz się poruszać tylko naprzód.

Kiedy twój pionek stanie na polu specjalnym z serduszkiem, 
zdobywasz jeden element puzzlowy – poduszki, w wybranym 
przez Ciebie wzorze. 

Żetony – materiały nie biorą udziału w rozgrywce.

Wygrasz, jeśli jako pierwszy dotrzesz do mety z ułożoną całą poduszką.
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Polecamy także:

GRY:

PUZZLE:
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