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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 kształty – to gra planszowa oraz zestaw zabaw, dzięki którym poznamy 
figury geometryczne. Razem z Zygzakiem i jego przyjaciółmi weźcie udział w wyścigu. 
Sprawdźcie, kto pierwszy dotrze do mety i odbierze puchar zwycięzcy!

Opakowanie zawiera:
– planszę
– 32 żetony – kształty
– 16 elementów puzzlowych tworzących 4 układanki
– 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
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Drodzy Rodzice!
Oddajemy w Wasze ręce grę edukacyjną „Poznaj kształty”. Korzystając z gotowych 
scenariuszy gier i zabaw, odkryjecie wspólnie z dzieckiem, że granie to początek 
wspaniałej przygody.

Kolorowe kształty znajdujące się na żetonach to tylko pretekst do gier z wykorzystaniem 
różnych przedmiotów z najbliższego otoczenia.

Gra „Poznaj kształty” pomoże dziecku odkrywać świat wszystkimi zmysłami, rozwijając 
spostrzegawczość, koncentrację, małą i dużą motorykę. Nasza gra ćwiczy orientację 
przestrzenną, pomaga zrozumieć związki przyczynowo-skutkowe, rozwija słownictwo  
i wiedzę o podstawowych figurach, 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. Nie wyrzucaj formatki – przyda się 
w jednej z zabaw. Podziel elementy: na jedną stronę połóż wszystkie 
żetony, na drugą stronę – elementy puzzlowe.

Zanim rozpoczniemy rozgrywkę na planszy proponujemy kilka zabaw, by 
lepiej poznać wszystkie elementy.
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ZABAWA Z REALNYMI PRZEDMIOTAMI 

Wyjmij żetony z pudełka i odgadnij, w jakich są kształtach. 
Razem z kimś dorosłym poszukaj w domu przedmiotów albo zabawek, 
które mają podobny kształt. Bawcie się w dopasowanie przedmiotów 
do właściwych żetonów. Jeśli nie masz takich przedmiotów w domu, 
skorzystaj z gotowych zdjęć realnych przedmiotów dostępnych na naszej 
stronie www.fun.trefl.com.

GÓRKI – FIGURKI

Do zabawy potrzebne są same żetony. Zamknij oczy lub zawiąż je apaszką. 
Dotknij żetonów i wyczuj, jaki mają kształt. Ułóż żetony w cztery stosiki, 
jakby kret budował swoje kopce. W każdym stosie powinien być inny żeton.

Nazwij wszystkie kształty.

UKŁAD MAMY TAKI – MOJE SĄ KÓŁKA, TWOJE KWADRATY

W tej zabawie powinna uczestniczyć 
osoba dorosła. Wybiera 6 żetonów 
kółek i układa je w jakiś wzór w dwóch 
kolumnach i 3 rzędach. Dziecko wybiera 
sześć żetonów kwadratów i układa 
w taki sam sposób. Wykorzystajcie 
formatkę, by żetony się nie przesuwały.  
Jedne miejsce zapełnijcie żetonem,  
inne zostawcie puste.
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UŁÓŻ TAK JAK JA

Do tej zabawy potrzeba minimum dwóch osób i samych żetonów.  
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 układ.

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 to cztery żółte pola, ułożone 
pionowo jedno nad drugim, po lewej stronie 
planszy. Jeśli ich dotkniesz, poczujesz skośne linie. 
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Pole „Meta” to czarno-biała flaga,  
w prawym dolnym rogu planszy. 
Gdy jej dotkniesz, wyczujesz 
kropkowaną fakturę. 

Wszystkie pola specjalne na planszy mają kształt 
krzyża w czerwonym kolorze. Od pól startowych  
do mety zaznaczona jest wypukła ścieżka.  
Pionki będą umieszczane w dziurkach.  

– 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.
 

– Wybierz swój pionek i umocuj go  
   na polu startowym.

– Kostkę umieść w wieczku 
Podczas rzutów łatwo 
będzie można ją znaleźć.
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– Każdy z graczy ogłasza na głos, jakie żetony będzie zbierał podczas 
rozgrywki. Każdy gracz musi wybrać inny kształt. Do wyboru są:  
koło, kwadrat, trójkąt i ośmiokąt.

CEL GRY

Celem gry jest zebranie czterech elementów puzzlowych – z wybranym 
wcześniej kształtem – i ułożenie układanki.
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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 krzyżem gracz 
zdobywa jeden żeton w wybranym wcześniej 
kształcie.

Jeśli gracz uzbiera dwa żetony – kształty, może wymienić je w banku 
na jeden element puzzlowy. Zwróć uwagę, że odpowiadające żetonom 
elementy puzzlowe mają ten sam kolor.  Dodatkowo na każdym puzzelku 
możesz wyczuć kształt żetonu, który mu odpowiada. 
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WYGRANA

Wygrywa ten z graczy, który ułoży swoją 
układankę z 4 elementów puzzlowych  
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 krzyżem, zdobywasz jeden element puzzlowy 
o wybranym przez Ciebie kształcie.

Żetony – kształty nie biorą udziału w rozgrywce.

Wygrasz, jeśli jako pierwszy dotrzesz do mety  
z ułożoną całą układanką i odpowiesz na pytanie, 
jaki ma ona kształt?
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Polecamy także:

GRY:

PUZZLE:
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