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Moja Pierwsza Gra
Świecące robaczki

Trzy zabawne gry dla 1-3 dzieci od 2 roku życia.
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Drodzy rodzice, 
Cieszy nas, że wybraliście jeden z produktów z serii Moja pierwsza gra. Dokonaliście 
wspaniałego wyboru, oferując Waszemu dziecku możliwość nauki i rozwoju poprzez zabawę.  

Instrukcja podpowie Wam, jak w najlepszy sposób wykorzystać elementy gry do jej różnych 
wariantów. Gra stymuluje wiele zdolności Waszego dziecka: rozpoznawanie, nazywanie i 
klasyfikację zwierząt, motorykę małą, koordynację oko- ręka oraz słownictwo.

Gra uczy stosowania się do określonych zasad podczas zabawy. Dziecko nauczy się 
rozpoznawać symbole na kostce i stosować się do poleceń z nimi związanych. Zabawa uczy 
koncentracji, ponieważ czasem nie jest łatwo się skupić i wytrwać do końca gry. 

Podczas gry jedna rzecz jest gwarantowana: dużo dobrej zabawy!

Twórcy zabawek i gier dla Waszych dzieci

Zawartość gry
1 świetlik Łucja, 1 gąsienica Bruno, 1 kostka, 1 kwiatek, 12 listków, zestaw instrukcji do gry

Wypchnijcie delikatnie listki z ramek. Niepotrzebne skrawki wyrzućcie. Małe 
elementy mogą stanowić zagrożenie dla najmłodszych dzieci.
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Swobodna zabawa i poznawanie gry 
Podczas swobodnej zabawy dziecko zapoznaje się z elementami gry. Uczestniczcie w zabawie razem z 
nim! Przyjrzycie się wspólnie ilustracjom. Obejrzycie każdy listek z osobna. Jakie kolory i kształty mają? 
Jakie zwierzątka na nich siedzą? Na obu stronach każdego listka znajduje się inne zwierzątko. 
Przypomnijcie sobie, jakie zwierzątka spotkaliście w trawie podczas ostatniego wspólnego spaceru. 
Jakie rośliny i kwiatki rosną na trawie oraz łące? Jakie to uczucie chodzić gołymi stopami po trawie?

Na kostce oraz innych elementach znajdziecie również gąsienice Bruna oraz świetlika Łucję. 
Wytłumaczcie dziecku, dlaczego świetlik wytwarza światło. 
Wystawiając na oddziaływanie światła przez pewien czas przednią część figurki świetlika Łucji (efekt 
fluorescencyjny) jej tylna część będzie świecić w ciemności, jak u prawdziwego świetlika.
Porozmawiajcie również o charakterystyce poszczególnych zwierzątek żyjących w trawie. 

Świetliki są małymi insektami należących do rodziny chrząszczy. Posiadają świecący 
organ, którym wysyłają sygnały. Niektóre rodzaje świetlików świecą bez przerwy, 
niektóre światłem przerywanym. Rodzaj światła pomaga świetlikom rozpoznać 
osobnika tej samego odmiany.

Gąsienice są niezwykłym żyjątkiem, ponieważ z nieładnej larwy przemieniają się w 
pięknego kolorowego motyla.  Gąsienica najpierw je, żeby stać się duża i okazała, 
następnie zamyka się w swoim kokonie, żeby przeistoczyć się w cudownego motyla. 

Pająki są bardzo pracowite. Budują precyzyjne pajęczyny, żeby łapać w nie 
owady. Najpiękniejsze pajęczyny możemy spotkać jesienią, ponieważ osadzają się 
na nich kropelki rosy.

Muchy mają bardzo ciekawe oczy, złożone z wielu małych pojedynczych oczek zwanych 
‘’ommatidiami’’. Dzięki temu mucha potrafi zaobserwować ruchy o wiele szybciej niż 
człowiek. Właśnie, dlatego tak trudno schwytać ręką muchę.

Mrówki posiadają niezwykłe zdolności architektoniczne.  Kolonie mrówek 
budują z liści i igieł ogromne kopce. Królowa mieszka w środku mrowiska, 
pełni rolę matki wszystkich mrówek. 

Biedronki są czerwone w czarne kropki.  Istnieją również biedronki koloru 
żółtego i pomarańczowego. Od dawna ludzie wieżą w to, że biedronki przynoszą 
szczęście, prawdopodobnie, dlatego, że żywią się pasożytami z roślin.

Ślimaki poruszają się powoli, ponieważ posiadają tylko jedną ‘’stopę’’ 
umiejscowioną na brzuchu. Poruszają się po śladzie ze śluzu, który wydzielają z 
głowy. Dzięki temu, że śluz jest lepiący, ślimaki mogą wspinać się również po 
pionowych powierzchniach.

Motyle bardzo dobrze latają. Niektóre motyle pokonują długie trasy, 
np. z Afryki do północnej Europy, przelatując nad Alpami.
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Gra 1: Robaczku, chodź do mnie!
Pierwsza gra kooperatywna ucząca liczenia.

Pora iść spać. Gąsienica Bruno wypatrzyła w ciemności świetlika Łucję i bardzo chciałaby się z nią 
pobawić. Bruno pełza z jednego liścia na drugi, żeby się do niej dostać. Dzieci pomagają gąsienicy 
dostać się do Łucji, przed tym jak odfrunie z ostatniego liścia. 

Przygotowanie
Stwórzcie dróżkę z 12 listków. Kolejność i strona liścia (tył/ przód) są dowolne. Na początku 
dróżki ustawcie kwiatka, a na nim Bruna. Na ósmym listku ustawcie świetlika Łucję. 
Przygotujcie kostkę do gry.

Rozgrywka
Wszystkie dzieci grają wspólnie. Grajcie w kolejności zgodnej z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara. Grę rozpoczyna dziecko, które widziało kiedyś świetlika. 

Zapytajcie się dziecka:  Jaki symbol pokazuje kostka?

•   1, 2 lub 3 punkty
Dziecko przesuwa Bruna w stronę Łucji o tyle listków ile pokazała kostka. Dzieci liczą 
wspólnie na głos.

• Świetlik
Dziecko przekłada Łucję na kolejny listek. Świetlik oddala się od Bruna, w kierunku ostatniego 
liścia na dróżce. 

•  Poduszka
Bruno ma słabą kondycję, więc musi chwile odpocząć. Łucja również robi sobie pauzę. Obydwie 
figurki pozostają na swoim miejscu.

Kolej gry przechodzi na następne dziecko.
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Koniec gry
W momencie, kiedy Bruno dotrze do Łucji, dwoje przyjaciół wreszcie się spotkało i może się bawić. 
Dzieci wygrały wspólnymi siłami!

lub 

Jeżeli dzieci chcą kontynuować grę, Bruno wraca na kwiatek, a Łucja na ósmy listek. Gra 
rozpoczyna się od nowa.

Wspólna gra stymuluje rozwój emocjonalny dzieci i 
wpływa na dobry humor!  Sprawia, że dzieci stają 
się pewniejsze siebie i wzmacnia więzi rodzinne lub 
przyjacielskie.

Gra 2: Kto jest tym robaczkiem?
Pierwsza gra ucząca liczenia i szukania

Kto ukrył się pod kupką liści? Świetlik Łucja lata z listka na listek, żeby odkryć i zebrać małe 
zwierzątka.

Przygotowanie
Ułóżcie kwiatek po środku stołu i ustawcie na nim świetlika. Rozłóżcie dookoła niego listki w 
dowolny sposób. Gąsienica Bruno oraz kostka nie będą potrzebne do gry, odłóżcie je na bok lub 
do pudełka.
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Rozgrywka
Dzieci grają w kolejności zgodnej z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Rozpoczyna ten, 
kto widział ostatnio gąsienice. Dziecko leci świetlikiem na dowolny listek i go odkrywa. 

Zapytajcie się dziecka: Jakie zwierzątko widzisz? 
Pomóżcie nazwać zwierzątko, jeśli dziecko ma z tym problem. 
Po odgadnięciu dziecko szuka takiego samego zwierzątka na innych listkach, nie odwracając ich.

Zapytajcie się dziecka: : Ile mrówek/ pająków/ much/ motylków/ ślimaków/ biedronek znalazłeś/aś?
Wszystkie dzieci wspólnie liczą na głos. Dziecko, które odgadywało zabiera listki z odpowiednim 
zwierzakiem i układa je przed sobą. Świetlik Łucja wraca z powrotem na kwiatek.

Grę kontynuuje kolejne dziecko.

Koniec gry
Gra kończy się w momencie, kiedy wszystkie listki zostały zebrane. Każde z dzieci tworzy ze 
swoich listków rząd, ten, kto ma najdłuższy, wygrywa.

WSKAZÓWKA: Zamiast rzędu z listków można utworzyć kolumnę układając je jeden na drugim. W tym 
przypadku wygra dziecko, którego kolumna jest najwyższa.

Dzieci i numery bardzo się lubią. Widząc, że numery są ważne w życiu 
dorosłych, dzieci same zaczynają liczyć przedmioty ( na przykład schodki).  
Poprzez gry i zabawy z kostką oraz liczenie uczycie dzieci pojęcia liczb i 
ilości oraz przygotowujecie je do nauki podstaw matematyki.

Gra 3: Kupka liści
Rozchwiana gra z listkami.

Nastała noc. Gąsienica Bruno jest zmęczona i chce spać. Najpierw jednak, musi zbudować sobie 
legowisko z listków.

Przygotowanie
Po środku stołu ustawcie kwiatek, a na nim ułóżcie dowolny listek. To będzie listek startowy. Dookoła 
kwiatka rozłóżcie pozostałe listki w dowolny sposób.
Przygotujcie do gry gąsienice Bruno. Świetlik i kostka nie będą potrzebne do gry, odłóżcie je do pudełka.
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Rozgrywka
Rozpoczyna dziecko, które najgłośniej chrapie i przestawia Bruna na odpowiedni listek.
Następnie układa listek na kwiatku. 

Uwaga:  
Listek powinien mieć taki sam kształt lub zwierzątko jak ten, który znajduje się na kwiatku. Listków 
nie można odwracać.

Jeżeli listek odpowiada kształtem lub zwierzątkiem, dziecko układa go na listku znajdującym się na 
kwiatku. Teraz kolej gry przechodzi na następnego gracza, który przestawia Bruna na listek o takim 
samym kształcie lub zwierzątku jak ten przed chwilą ułożony na kwiatku. Następnie układa listek na 
kwiatku i listkach na nim się znajdujących. 

Jeżeli podczas układania listki spadną gracz, zabiera swój listek, układa go przed sobą. Jego ruch się 
kończy. Pozostałe listki, które spadły ułóżcie ponownie na kwiatku.  

Koniec gry
Kiedy dziecko nie może odszukać odpowiedniego listka układa Bruna na ‘’stercie’’ listków 
znajdujących się na kwiatku. Dzieci sprawdzają ile listków udało im się ułożyć. Jeżeli dookoła kwiatka 
pozostały cztery lub mniej listków, posłanie Bruna jest wyjątkowo miękkie i wygodne. Dzieci 
wspólnymi siłami wygrywają. Teraz Bruno może spokojnie położyć się spać. 

Jeżeli zostanie więcej niż cztery listki posłanie Bruna jest niewygodne i gąsienica nie może spokojnie 
zasnąć.  Najlepszym rozwiązaniem będzie ponowne przygotowanie posłanka dla Bruna. Może tym 
razem pójdzie Wam lepiej!

Gry kooperatywne wspomagają rozwój dzieci. Każde z dzieci stara się 
prezentować swoje zdolności i dzięki temu rośnie jego poczucie własnej 
wartości. Wspólna wygrana i radość umacniają umiejętności społeczne 
dziecka. To samo dotyczy wspólnej przegranej. Zarządzanie emocjami 
związanymi z przegraną w grupie wydaje się być o wiele łatwiejsze. 
Oczywiście każda nowa rozgrywka niesie możliwość wygranej!
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