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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.

Bo zabawa nie zna granic!
		
		

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

Przyjaciele – gra edukacyjna
Czy to możliwe, by w jednej grze spotkać aż tyle postaci z bajek? Ułóż szereg
czterech klocków z twoim ulubieńcem w jednej linii, a złamiesz tajemniczy kod
do krainy zabawy i zostaniesz zwycięzcą. Uruchom swoją wyobraźnię i baw się
w opowiadanie barwnych historyjek z ulubionymi bohaterami.
Opakowanie zawiera:
– planszę
– 60 klocków
– 1 pionek
– 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
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Drodzy Rodzice!
Oddajemy w Wasze ręce grę edukacyjną „Przyjaciele”. Korzystając z gotowych scenariuszy
zabaw, odkryjecie wspólnie z dzieckiem, że granie to początek wspaniałej przygody.
Gra „Przyjaciele” pomoże dziecku odkrywać świat wszystkimi zmysłami, rozwijając
spostrzegawczość, koncentrację, małą i dużą motorykę. Nasza gra ćwiczy orientację
przestrzenną, pomaga zrozumieć związki przyczynowo-skutkowe, a przede wszystkim
pobudza wyobraźnię.
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 elementy gry 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:			

2-4

Czas gry:			

10-20

Wiek:

4+

POZNAJMY SIĘ
Wyjmij wszystkie elementy z pudełka. Przyjrzyj się im dokładnie. Wypchnij klocki
z formatki.
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Podziel klocki na 6 stosików:
– na jeden stosik połóż klocki z księżniczką. Oznaczone
są one w czterech narożnikach wypukłymi kropkami.
– na drugi stosik – klocki z Zygzakiem McQueenem – mają
one wypukłą kreskę na jednej krawędzi.
– na trzeci – klocki z rybką Nemo. Są one oznaczone dwiema
krawędziami wypukłymi.
– na czwarty – klocki z Myszką Miki z trzema krawędziami
wypukłymi.
– na piąty stosik – klocki z lwem Simbą – mają one
4 krawędzie wypukłe.
– na szósty stos ułóż klocki z Olafem. Klocki te są gładkie,
bez wypukłej powierzchni.
Rozłóż planszę do gry i obejrzyj ją dokładnie. By prawidłowo określić, gdzie jest góra
planszy, możesz kierować się obrazkiem lub wypukłym trójkątem w górnym, prawym
rogu. Plansza ma 49 wklęsłych pól. W każdym rzędzie i w każdej kolumnie jest po siedem
takich pól. Dodatkowo w prawym dolnym rogu jest 6 wklęsłych pól oznaczonych
1, 2, 3, 4, 5, 6 kropkami.
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W pudełku znajdziesz jeden pionek i kostkę z wypukłymi oczkami.
Zanim rozpoczniemy rozgrywkę na planszy, proponujemy kilka zabaw, by lepiej poznać
wszystkie elementy.

ZGADNIJ, KIM JESTEM
Wsyp wszystkie klocki do pudełka. Zamknij oczy lub zawiąż je apaszką. Pomieszaj dobrze
klocki i wybierz jeden. Dotknij i odgadnij, kto jest na obrazku. Jeśli nie pamiętasz, jakie
wypukłe symbole są przyporządkowane odpowiednim bohaterom, przeczytaj ponownie
zabawę „Poznajmy się”.

LEWA – PRAWA
Najpierw z pomocą osoby dorosłej pokazujemy, która ręka jest prawa, a która lewa.
Teraz czas na zabawę z klockami.
Rozłóż planszę przed sobą, a z pudełka wybierz losowo kilka klocków i połóż obok planszy.
Na prawą stronę ułóż klocki z Myszką, Simbą i Olafem, na lewą – klocki z Księżniczką,
rybką Nemo i Zygzakiem. Zadanie wykonane? Super!

RZĘDY I KOLUMNY
Rozłóż planszę przed sobą. Nauczymy się, co to są rzędy i kolumny.
Rząd to poziomy ciąg np. pól na planszy, czyli pola na prawo i na lewo.
Kolumna to pionowy ciąg np. pól, czyli pola z góry na dół.
Wskaż rzędy i kolumny na naszej planszy.

Udało się? Brawo!
Teraz czas na kolejne, trochę trudniejsze zadania. Wskaż na planszy:
– drugi rząd od góry,
– trzecią kolumną od prawej,
– czwarty rząd od dołu,
– piątą kolumnę od lewej,
– wskaż pole w drugim rzędzie od góry i czwartej kolumnie od lewej.
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UŁÓŻ TAK JAK JA
1. W tej zabawie powinna uczestniczyć osoba dorosła. Wybiera sześć klocków i układa
je w dwóch kolumnach po trzy klocki (ważne, by jeden bohater nie powtarzał się więcej
niż 3 razy). Dziecko wybiera sześć takich samych klocków i układa w taki sam sposób,
ale po drugiej stronie planszy. Można układać wszystkie klocki obrazkiem do góry
lub do dołu.

2. Do tej zabawy potrzeba minimum dwóch osób. Ułóż klocki obrazkiem do góry. Wybierz
kilka, stwórz z nich ciąg obrazków i pokaż go innym uczestnikom zabawy. Pozostali starają
się zapamiętać ten układ. Po krótkiej chwili wymieszaj klocki, a inni muszą powtórzyć twój
układ. Korzystaj z pól na planszy, a klocki nie będą się przesuwały.
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CO ZNIKNĘŁO
Do tej zabawy potrzeba minimum dwóch osób. Ułóż siedem wybranych klocków
w jednym rzędzie na planszy. Wybierz jeden klocek i schowaj go do pudełka. Pozostali
uczestnicy zabawy mają w tym czasie zamknięte oczy. Po schowaniu klocka otwierają
oczy i starają się powiedzieć, jaki klocek zniknął.

TRIO
To zabawa dla minimum dwóch osób. Wyszukaj z pudełka po trzy klocki z każdego
obrazka. Wymieszaj je i rozłóż zakryte na planszy. Odkrywaj po trzy klocki, próbując
odnaleźć trio, czyli trzy jednakowe klocki. Jeżeli odkryte obrazki są różne, odłóż je na
swoje miejsce, pokazując je wcześniej pozostałym graczom. Jeśli uda ci się znaleźć trio,
odłóż klocki na stosik przed sobą i graj dalej, aż do pierwszego błędu. Gra kończy się
w momencie, w którym na stole nie ma więcej klocków. Wygrywasz, jeśli będziesz miał
największą liczbę uzbieranych trio.
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MÓJ BOHATER
Ze wszystkich klocków wybierz po cztery z każdego rodzaju. Przemieszaj i ułóż zakryte
na zewnętrznych polach planszy, tak by klocki – jeden obok drugiego stworzyły kwadrat.
Pozostałe klocki odłóż do pudełka. Pionek ustaw na dowolnym klocku. Jeśli jesteś
najmłodszy – zaczynasz. W swojej turze rzucasz kostką i poruszasz się o wskazaną liczbę
pól w dowolnym kierunku. Następnie odkrywasz klocek, na którym się zatrzymałeś,
i podglądasz go w ukryciu. Decydujesz, czy go zatrzymać, czy odłożyć na miejsce.
Następnie ruch ma kolejny gracz. Przy ruszaniu pionka opuszczaj puste pola. Gra kończy
się w momencie, gdy:
– któryś z graczy zebrał 4 identyczne klocki lub
– wszystkie klocki zostały zebrane z planszy lub
– przez 3 rundy z rzędu żaden z graczy nie zebrał klocka z planszy.

TAJEMNICZY KOD
Rozłóż planszę na stole. Klocki z postaciami bohaterów ułóż zakryte obok planszy
i przemieszaj. Sześć losowo wybranych klocków ułóż kolejno we wskazanych miejscach
na planszy oznakowanych 1, 2, 3, 4, 5, i 6 kropkami. W swoim ruchu rzuć kostką i weź
klocek z pola oznaczonego odpowiadającą liczbą oczek. Na przykład: Jeśli na kostce
wyrzuciłeś trzy oczka, to bierzesz klocek z miejsca oznaczonego trzema kropkami. Klocek
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ten połóż w dowolnym miejscu na planszy. Potem uzupełnij puste miejsce po zabranym
klocku. Teraz ruch kolejnego gracza.
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Cel gry: Rzucaj kostką i układaj klocki na planszy do momentu, aż ułożysz cztery
identyczne postacie w jednej linii (pionowo, czyli od góry na dół lub poziomo, czyli od
prawej do lewej lub ukośnie).
Dobra rada: Planuj dobrze, gdzie chcesz położyć swój klocek. Staraj się skompletować
rząd z 4 identycznych klocków, ale jednocześnie utrudniaj grę przeciwnikom, blokując ich
swoim klockiem.

HISTORYJKI
Sześć klocków z różnymi bohaterami połóż zakryte na stole. Wylosuj jeden klocek.
Wykładając na stół, wymyśl jakąś historię z przedstawionym na klocku bohaterem, np.:
„Księżniczka wybrała się na spacer...”
Drugi gracz wykłada kolejny klocek, np. z Myszką Miki, i mówi:
„Księżniczka wybrała się na spacer i spotkała Myszkę Miki, która powiedziała:
„Księżniczko, zróbmy razem piknik nad rzeczką ”
Kolejny gracz wykłada klocek, np. z rybką Nemo, i mówi:
„Księżniczka wybrała się na spacer i spotkała Myszkę Miki, która powiedziała:
„Księżniczko, zróbmy razem piknik nad rzeczką.” Księżniczka się zgodziła i poszli
nad rzekę, gdzie pływała rybka Nemo.
Następny gracz wykłada kolejny klocek i dalej snuje opowieść.

Opowieści nie mają żadnej założonej z góry fabuły – kierujcie się wyobraźnią i snujcie
wspólnie piękne historyjki!
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Polecamy także:
Gry edukacyjne

Puzzle sensoryczne
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