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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

Zwierzakowo – to edukacyjna gra dla najmłodszych. 
Zaglądamy na wiejskie podwórko, poznajemy tam zwierzęta, ich ślady i kojarzące 
się z nimi symbole. Kto pierwszy przyporządkuje odpowiednie żetony  
do swojego zwierzaka, zostanie zwycięzcą. Dobrze planuj swoje ruchy i spróbuj 
utrudnić zadanie przeciwnikom, używając do tego specjalnych akcji. 

Opakowanie zawiera:
– 12 żetonów zwierzaków (ślady, jedzenie oraz przedmioty)
– 12 żetonów funkcyjnych (twarz chłopca, znaki + i –, strzałki oraz kupa) 
– formatkę do gry 
– 4 planszetki ze zwierzętami
– 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

Bo zabawa nie zna granic!
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Drodzy Rodzice!

Oddajemy w Wasze ręce niezwykłą grę edukacyjną „Zwierzakowo”. Korzystając  
z gotowych propozycji zabaw, odkryjecie wspólnie z dzieckiem, że świat zwierząt może 
być początkiem wspaniałej przygody.

Obrazki znajdujące się na każdym klocku to tylko pretekst do wielu wspaniałych gier  
z wykorzystaniem przedmiotów z najbliższego otoczenia.

Gra „Zwierzakowo” pomoże dziecku odkrywać świat wszystkimi zmysłami, rozwijając 
spostrzegawczość, koncentrację, małą i dużą motorykę. Nasze zabawy ćwiczą orientację 
przestrzenną, pomagają zrozumieć związki przyczynowo-skutkowe, rozwijają słownictwo  
i wiedzę o otaczającym świecie, a przede wszystkim pobudzają wyobraźnię. To pierwszy 
tak kompleksowy i złożony produkt, w którym wiedza ekspertów, nauczycieli szkolnych  
i specjalistów pedagogiki specjalnej 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 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 żetony 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. Ogranicz przestrzeń zabawy, wykładając elementy np. na tacę kuchenną.
5. Przeczytaj inspiracje zabaw. Na stronie www.fun.trefl.com znajdziesz ich wersję

dźwiękową oraz w języku migowym.

6. Korzystaj z inspiracji i scenariuszy zabaw.

Liczba graczy:                                        Czas gry:                                              Wiek:
10-20 4+2-4
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Rozpoczęcie zabawy POZNAJMY SIĘ 

Wysyp wszystkie elementy z pudełka. Żetony wypchnij z formatki. Nie wyrzucaj formatki 
– przyda się do zabaw i rozgrywki. Odwróć żetony obrazkami i wypukłą powłoką do góry. 
Powiedz, co przedstawiają obrazki. 
Poznaj także planszetki. Na dole każdej z nich przedstawione jest inne zwierzę. Nazwij je. 
Na górze każdej planszetki znajdują się trzy otwory na odpowiednie żetony.
Do planszetki z koniem pasują żetony z: marchewką, szczotką, śladami podkowy.
Krowie odpowiadają żetony z: mlekiem, koniczyną, śladami krowy.
Do kury pasują żetony z: jajkiem, piórkiem, śladami kury.
Z psem kojarzą się żetony z: budą, kością, śladami psa.

CO TO, KTO TO?

Ułóż zakryte żetony na stole. Pomieszaj je. Zamknij oczy lub zawiąż je apaszką. Wybierz 
jeden z żetonów. Dotknij i poczuj, co jest na obrazku. Bawcie się wspólnie i sprawdźcie, 
kto odgadnie najwięcej symboli przedstawionych na obrazkach.
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UŁÓŻ TAK JAK JA

1. Do tej zabawy potrzeba minimum dwóch osób. Połóż żetony obrazkami do góry.  
Wybierz kilka żetonów i ułóż z nich ciąg. Pozostali uczestnicy zabawy starają się  
zapamiętać ten układ. Po krótkiej chwili wymieszaj żetony, a inni muszą powtórzyć  
zapamiętany ciąg.

2. W tej zabawie powinna uczestniczyć osoba dorosła. Wybiera po jednym żetonie  
z plusem, minusem, strzałkami i kupą oraz dwa dowolne. Układa je w dwóch kolumnach 
po 3 klocki. Dziecko wybiera takie same żetony i układa w identyczny sposób.  
Wykorzystajcie formatkę, by klocki nie przesuwały się.
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ZGADNIJ, CO TO

Wybierz po jednym żetonie z każdego rodzaju i wrzuć do dolnej części pudełka. Pozostałe 
klocki odłóż na bok. Wylosuj jeden żeton, pamiętając przy tym, by pozostali uczestnicy 
zabawy nie widzieli wylosowanego obrazka. Opowiedz innym graczom, jaki symbol  
wylosowałeś. Nie możesz jednak użyć jego nazwy. Za prawidłowe odgadnięcie  
otrzymujesz żeton, który jest twoim punktem. Teraz pora na kolejnego gracza. Wygrasz, 
jeśli będziesz miał największą liczbę zebranych żetonów.

GRUPOWANIE

Wybierz po jednym żetonie z każdego rodzaju i wrzuć do dolnej części pudełka. Pozostałe 
odłóż na bok. Podziel żetony z symbolami na odpowiednie zbiory. 

1. Podziel żetony na trzy stosiki. Na pierwszy odłóż te przedstawiające znak plus, na drugi 
– żetony z minusem, a na trzeci z dwoma strzałkami. Zostaw te stosiki do kolejnej zabawy.

2. Podziel żetony na dwie grupy. Na prawą stronę odłóż te ze śladami zwierząt, a na lewą 
stronę – żetony z produktami do jedzenia (zarówno dla człowieka, jak i zwierząt). 

Ile żetonów zostało?
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ZADANIE NOWE – PYTANIA DŹWIĘKOWE!

Ta zabawa pobudza wyobraźnię dźwiękową.
Do tej zabawy potrzeba minimum dwóch osób. Odkryte planszetki ułóż na stole.  
W myślach wybierz sobie jedną z nich i naśladuj dźwięk, który kojarzy się z tym  
zwierzakiem. Osoba, z którą się bawisz, musi odgadnąć, o jakie zwierzę chodzi.  
Możesz rozszerzyć zabawę o dźwięki innych zwierząt żyjących na farmie.
Chcesz wiedzieć, jak naprawdę brzmią odgłosy tych zwierząt? Sprawdź na stronie 
internetowej www.fun.trefl.com i spróbuj rozpoznać te dźwięki. 

CO ZNIKNĘŁO

Do tej zabawy potrzeba minimum dwóch osób. Ułóż sześć wybranych żetonów na  
formatce. Wybierz jeden żeton i schowaj go do pudełka. Pozostali uczestnicy zabawy  
mają w tym czasie zamknięte oczy. Po schowaniu żetonu otwierają oczy i starają się  
powiedzieć, co zniknęło.

HISTORYJKI

Sześć różnych żetonów połóż zakryte na stole. Wylosuj jeden żeton, wyłóż go na stół  
i wymyśl jakąś historię z przedstawionym na żetonie symbolem, np.:

1. „Wczesnym rankiem wypiłem smaczne mleko...”

Drugi gracz wykłada kolejny klocek, np. ze śladami psa, i mówi:

„Wczesnym rankiem wypiłem smaczne mleko i poszedłem z moim pieskiem na spacer. 
Na dworze było mokro, więc mój pies zostawiał wyraźne ślady na piasku.”
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Kolejny gracz wykłada klocek, np. z plusem, i mówi:

„Wczesnym rankiem wypiłem smaczne mleko i poszedłem z moim pieskiem na spacer. 
Na dworze było mokro, więc mój pies zostawiał wyraźne ślady na piasku. Takie ślady  
to wielki plus – mogłem śledzić mojego przyjaciela.”

Kolejny gracz wykłada klocek, np. ze strzałkami, i mówi:

„Wczesnym rankiem wypiłem smaczne mleko i poszedłem z moim pieskiem na spacer. 
Na dworze było mokro, więc mój pies zostawiał wyraźne ślady na piasku. Takie ślady 
to wielki plus – mogłem śledzić mojego przyjaciela i wiedziałem, w którym kierunku 
poszedł.”

Opowieści nie mają żadnej założonej z góry fabuły – kierujcie się wyobraźnią i snujcie 
wspólnie piękne historyjki!

NA FARMIE

Do tej zabawy potrzeba minimum dwóch osób. Przygotujcie planszetki ze zwierzętami 
oraz 12 żetonów zwierzaków (żetony funkcyjne nie biorą udziału w rozgrywce). Każdy  
z was losuje jedną planszetkę i kładzie ją przed sobą. Pozostałe, jeśli nie biorą udziału  
w grze, odłóżcie do pudełka. 

Żetony rozłóżcie na środku stołu, obrazkiem do dołu. Możecie też ułożyć je w formatce, 
dzięki czemu łatwiej wam będzie utrzymać porządek na stole. Grę rozpoczyna ten  
z graczy, który ostatnio widział krowę. Następnie grę kontynuujemy zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara.

W swojej kolejce gracz odkrywa jeden wybrany żeton i sprawdza, czy obrazek na żetonie 
pasuje do jego zwierzątka. Jeśli tak, wkłada go do otworu w swojej planszetce, a kolejka 
przechodzi na następnego gracza. Jeśli obrazek na odkrytym żetonie nie pasuje do  
zwierzątka na planszetce, gracz odkłada go z powrotem na miejsce, a ruch wykonuje 
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kolejny gracz. Gra toczy się do momentu, aż komuś z grających uda się zapełnić swoją 
planszetkę trzema odpowiednimi żetonami. 

WARIANT DRUGI: Jeśli gracie w dwie osoby, możecie na początku rozgrywki wylosować 
po dwie planszetki dla każdego gracza. Gra kończy się w momencie, w którym jednemu  
z grających uda się zapełnić obie planszetki.

KUPA ŚMIECHU

Do tej zabawy potrzeba minimum dwóch osób. Przygotujcie planszetki ze zwierzętami 
oraz 12 żetonów zwierzaków i 12 żetonów funkcyjnych. Każdy z was losuje jedną  
planszetkę i kładzie ją przed sobą. Pozostałe, jeśli nie biorą udziału w grze, odłóżcie do 
pudełka. 

Wszystkie żetony rozłóżcie na środku stołu, obrazkiem do dołu i dobrze je wymieszajcie. 
12 z nich ułóżcie w formatce (obrazkiem do dołu). Pozostałe (również zakryte) połóżcie  
w dostępnym miejscu obok formatki, tworząc tak zwany bank. Grę rozpoczyna ten  
z graczy, który ostatnio jadł jajko. Następnie grę kontynuujemy zgodnie z ruchem  
wskazówek zegara.
 
W swojej kolejce gracz odkrywa jeden wybrany żeton umieszczony w formatce  
i sprawdza, czy obrazek na żetonie pasuje do jego zwierzątka. Jeśli tak, wkłada go do  
otworu w swojej planszetce, puste miejsce uzupełnia żetonem z banku, a kolejka  
przechodzi na następnego gracza.

Jeśli obrazek na odkrytym żetonie nie pasuje do zwierzątka na planszetce, gracz odkłada 
go z powrotem na miejsce, a ruch wykonuje kolejny gracz. Może się zdarzyć, że  
wylosowany żeton będzie żetonem funkcyjnym. Należy go zachować, a puste miejsce 
uzupełnić. Każdy z żetonów funkcyjnych ma określone działanie:
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 trafia na twoją planszetkę, blokując miejsce jednego żetonu

 
 umożliwia pobranie dodatkowego żetonu w swojej kolejce
 
 umożliwia pozbycie się kupy ze swojej planszetki i odłożenie jej do banku lub   
 zabranie wybranemu graczowi jego żetonu funkcyjnego 
 
 zamień się na planszetki ze zwierzątkami z wybranym graczem

 
 zastępuje każdy żeton zwierzaków

Żetonów plusa, minusa oraz strzałek można używać w dowolnym momencie gry, w swojej 
kolejce. Żetony kupy oraz buzi należy wykorzystać natychmiast po ich odkryciu.

Użyty żeton plusa trzeba odłożyć do banku i zapełnić miejsce w formatce innym żetonem 
z banku.

Wykorzystane żetony funkcyjne również trafiają do banku.

Gra toczy się do momentu, aż komuś z grających uda się zapełnić swoją planszetkę trzema 
odpowiednimi żetonami.
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Polecamy także:

Palce lizać

Na wsi

Sąsiedzi

Zoo alfabet

W ogrodzie

Łączymy4 pory roku
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