Gra planszowa
z naœladowaniem

BU 2393

Gra dla dzieci powy¿ej 4 lat

Iloœæ graczy
2–6

Zawartoœæ

OSTRZE¯ENIA!

1 drewniana plansza

1. Zabawka przeznaczona jest dla dzieci powy¿ej 4 lat. Zawiera ma³e elementy – ryzyko zad³awienia.

nowa szko³a
ul. POW 25, 90-248 £ódŸ,
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(42) 630 04 88, fax: (42) 632 73 28

3. Nale¿y zachowaæ opakowanie lub/i instrukcjê. Zawieraj¹ one
wa¿ne informacje mog¹ce byæ przydatne w przysz³oœci.
4. U¿ytkowanie niezgodne z zaleceniami zwalnia producenta od
odpowiedzialnoœci za ewentualne szkody.

6 pionków
SI IN BU 2393 03/11

2. Do u¿ytku pod bezpoœrednim nadzorem osoby doros³ej

1 kostka z kolorowymi oczkami
Ta gra wymaga szybkiej percepcji oraz nieco wyobraŸni. Polega na
opisywaniu oraz imitowaniu zachowañ z szerokiej gamy ilustracji. Wyzwalanie kreatywnoœci, zdolnoœci komunikacyjnych oraz jêzykowych
jest tutaj zabaw¹.

Sposób gry
Jak wiemy dzieci lubi¹ siê czasem powyg³upiaæ, a w tej grze niemal
wszystkie chwyty s¹ dozwolone: trochê gimnastyki, sprytnej pantomimy, nieco kreatywnych opisów, a mo¿e zwyczajne naœladowanie dŸwiêków? To zale¿y od was!
Na drodze przez planszê czeka was wiele niespodzianek. Gdy wejdziecie na pole z obrazkiem, mo¿ecie wybraæ sposób przekazania
jego treœci. Przy odrobinie szczêœcia mo¿ecie te¿ zawêdrowaæ o kilka
pó³ naprzód.

Przygotowanie gry
Wyk³adamy planszê z pionkami oraz kostkê. Ka¿dy gracz wybiera pionek i umieszcza go na polu startowym planszy.

Regu³y gry
Najm³odszy z graczy rzuca kostk¹ i umieszcza swój pionek na pierwszym polu o kolorze, który wyrzuci³ na kostce. Teraz gracz ma kilka sposobów na zobrazowanie ilustracji z pola pozosta³ym graj¹cym.
Mo¿e w tym celu u¿yæ mimiki, naœladowaæ dŸwiêk lub opisaæ ilustracjê bez nazywania obiektu, który przedstawia.

k¹ skierowan¹ naprzód, gracz mo¿e przeskoczyæ na kolejne pole
o tym samym kolorze. Tutaj równie¿ mo¿e on wyznaczyæ inn¹ osobê do zaprezentowania ilustracji.
Jeœli jednak pionek stanie na polu z zasmuconym dzieckiem i strza³ka skierowana jest do ty³u, gracz musi cofn¹æ pionek na poprzednie pole tego samego koloru i wyjaœniæ ilustracjê.

Koniec gry
Zwyciêzc¹ jest gracz, który jako pierwszy dotrze do okr¹g³ego pola poœrodku planszy.
Wygrywaj¹cy powinien okazaæ radoœæ unosz¹c rêce w górê.

Wariacje gry
Jeœli dzieci zdecyduj¹ siê na opisywanie ilustracji wy³¹cznie za pomoc¹ s³ów, wtedy nie mog¹ u¿ywaæ pantomimy, ani imitowaæ dŸwiêków.
Je¿eli dzieci maj¹ mieæ wiêksz¹ swobodê ekspresji, wówczas warto zdecydowaæ siê na przedstawienie wszystkich ilustracji wy³¹cznie
za pomoc¹ mimiki i gestów.

Przyk³ad
Pole przedstawia obrazek kota. Gracz ma teraz 3 mo¿liwoœci:
1. Mo¿e zamiauczeæ jak kot
2. Mo¿e przejœæ na czworaka przez pokój i mo¿e wygi¹æ grzbiet w spo-

sób, w jaki robi to kot
3. Mo¿e wyjaœniæ, ¿e jest to zwierzê, które mruczy posiada pazury i go-

ni myszy, ale nie mo¿e u¿yæ s³owa „kot”
Po skoñczonej prezentacji kolejny gracz rzuca kostk¹. Na jednym
polu mo¿e znajdowaæ siê kilka pionków. Wówczas gracz, który posiada pionek w kolorze tego pola mo¿e wyznaczyæ inn¹ osobê do
zaprezentowania ilustracji.
Gdy pionek stanie na polu z uœmiechaj¹cym siê dzieckiem i strza³2
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