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Moja Pierwsza Gra

Tęczowa zjeżdżalnia

Gra kooperatywna oparta na klasyfikacji kolorów dla 1- 4 graczy od lat 2. 

Autor: Tim Rogasch – Dla Kolji –
Ilustracje:       Martina Leykamm
Redakcja Christiane Hüpper
Czas trwania:   około 5 minut

Drodzy rodzice,
Dziękujemy, że zdecydowaliście się na zakup produktu z serii Moja pierwsza gra. 
Dokonaliście trafnego wyboru oferując dziecku możliwość nauki i rozwoju poprzez 
zabawę.
Instrukcja podpowie wam, jak w najlepszy sposób wykorzystać materiał do gry. 
Gra stymuluje różne umiejętności waszego dziecka: liczenie w zakresie od 1-3, 
rozpoznawanie, nazywanie i klasyfikację kolorów, motorykę małą i koordynację oko- ręka, 
koncentrację i mowę. 

Prosty opis reguł gry wprowadzi dziecko w świat zabawy z podziałem na role. 
Podczas gry odkryjcie wspólnie z dzieckiem fenomen tęczy. Wytłumaczcie mu skąd się 
bierze i jaki jest na niej układ kolorów. Wymieńcie poszczególne kolory. 
Jedna rzecz jest gwarantowana, dobra zabawa!  Nauka idzie z nią w parze.

Życzymy udanej zabawy w kolorach tęczy!

Zawartość:
1 tęczowa zjeżdżalnia (3 elementy), 1 plansza puzzle ( 3 elementy), 1 figurka owieczka 
Wanda, 1 figura kotek Kolja, 1 kostka do gry, 6 pasków tęczy, 12 kartoników z chmurką, 
instrukcja do gry.

Przed rozpoczęciem pierwszej rozgrywki delikatnie wypchnijcie z tablic poszczególne elementy 
zjeżdżalni, paski tęczy i kartoniki memo. Niepotrzebne skrawki zbierzcie i wyrzućcie.
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Montaż tęczowej zjeżdżalni 
Złóżcie tęczową zjeżdżalnie w sposób przedstawiony na obrazku:

Uwaga: Po zakończonej grze, nie rozkładajcie z powrotem zjeżdżalni na części. Zdejmijcie 
tylko paski tęczy. Całą konstrukcję schowajcie do pudełka. 

Dołóżcie pozostałe elementy i zamknijcie pudełko.

Swobodna zabawa i poznawanie  gry:
Podczas swobodnej zabawy dziecko poznaje materiał do gry. Bawcie się razem z nim! 
Wspólnie odkryjcie obrazki nieba i zwierzątek przedstawione na zjeżdżalni. 
Przyjrzyjcie się dokładnie wszystkim ilustracjom i elementom gry.
Rozmawiajcie o niebie, chmurach, słońcu, deszczu i tęczy. Wytłumaczcie skąd się bierze tęcza:

‘’Tęcza to cud natury. Widzisz ją na niebie, kiedy słońce i deszcz się spotkają. 

Przygotujcie trzy przedstawione na zdjęciu części

Na panele nałóżcie część nr 2.
Tak, aby była zwrócona zaokrągloną częścią 
do blatu stołu. 

Złóżcie boczne panele nr 1

Na końcu nałóżcie część nr 3, w taki sposób, aby 
strzałka była zwrócona ku pochyłej części 
zjeżdżalni.

Część  2

Część 1         Część  3
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Kiedy słońce jest za tobą i świeci na deszczową chmurę, wtedy widzisz tęczę. Światło 
słoneczne, w rzeczywistości składa się z wszystkich kolorów tęczy. Krople tęczy odbijają 
światło tworząc kolory tęczy.  W każdej tęczy porządek kolorów jest taki sam: kolor fioletowy 
najniżej, najwyżej czerwony.
Czy teraz na niebie widać tęczę?

Jeśli jej nie ma, a jest słoneczny dzień, możesz ją stworzyć sam, przy użyciu wody z węża 
ogrodowego.

1,2,3, skaczemy po chmurkach!
Gra kooperatywna oparta na klasyfikacji.

Owieczki odpoczywają, śpią i skaczą po chmurkach. Przede wszystkim kochają zjeżdżać po 
tęczy. Mały kotek Kolja obserwował z dołu owieczki i koniecznie chciał spróbować. Szuka 
najwyższego drzewa, żeby wdrapać się na chmury. Kiedy wreszcie udało mu się dotrzeć 
zobaczył, że tęcza zniknęła i nie ma po czym zjechać!

Jak teraz kotek ma się dostać do owieczek, które czekają na dolnych 
chmurkach? Owieczka Wanda ma pewien pomysł!

Owieczki zbudują dla kotka tęczową zjeżdżalnię. Teraz będzie mógł zjechać na sam dół i 
skakać po chmurkach razem z nimi.

Przed rozpoczęciem gry
Złóżcie planszę z elementów puzzli. Zjeżdżalnię ustawcie przy planszy, tak jak na obrazku. 
Paski tęczy ułóżcie w wyznaczonym do tego miejscu

Wymieszajcie zakryte kartoniki z chmurką i rozłóżcie 
zakryte na planszy. Ustawcie owieczkę Wandę obok 
dowolnej chmurki. Kotka Kolję ustawcie na szczycie 
zjeżdżalni. Przygotujcie kostkę do gry.

Rozgrywka będzie 
trwała krócej, jeśli do 
gry użyjecie tylko 4 
deszczowych 
chmurek. 
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Początek gry
Dzieci grają w kolejności zgodnej z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Rozpoczyna, ten, 
kto ostatnio liczył chmurki na niebie. Wyrzuca kostką.

Zapytajcie dziecka: Co pokazała kostka? Jedną, dwie, czy trzy chmurki?
Przeskocz owieczką Wandą o taką samą ilość chmurek. Zatrzymaj się na zakrytej chmurce. 
Licz na głos, kiedy wykonujesz ruch. Odkryj kartonik, na którym zatrzymała się owieczka.

Zapytajcie dziecka: Co widzisz na kartoniku? 

• Kolor?
Jak nazywa się ten kolor? Czerwony, 
pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski czy 
fioletowy? Nazwij kolor, weź odpowiedni tęczowy 
pasek i ułóż go na zjeżdżalni. 
Jeśli dziecko nie zna odpowiedzi na pytanie, 
pomóżcie mu odgadnąć.

W ten sposób krok po kroku powstaje tęcza.

• Deszczowa chmura?
Szkoda, niestety za bardzo pada. 
Przez to nie można zobaczyć tęczy. 
Nie możesz ułożyć kolejnego paska na zjeżdżalni.

Kartonik pozostaje odkryty, kolejne dziecko kontynuuje grę. Wykonuje rzut kostką.

Koniec gry:
Gra kończy się w momencie, kiedy wszystkie sześć tęczowy pasków zostanie ułożonych na 
zjeżdżalni. Dziecko, które ułożyło ostatni pasek tęczy, może zjechać po niej kotkiem i 
zeskoczyć na chmurki. 

Powiedzcie dziecku: Fantastycznie, wspólnymi siłami udało się ukończyć zjeżdżalnię. 
Teraz spuść po niej w dół kotka Kolja .

Koniec gry! 

Dzieci lubią świat numerów. W związku z tym, że numery stanowią 
ważną część życia dorosłych, dzieci przez obserwację zaczynają je 
zauważać. Liczą np. schodki, kiedy po nich wchodzą. Dzięki prostym 
grom z udziałem kostki, dzieci poznają numery i uczą się określać 
ilości. W ten sposób uczą się podstaw matematyki.
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Tęczowe memo
Kooperatywna gra ćwicząca pamięć. 

Przed rozpoczęciem gry
Przygotowanie jest takie samo, jak do gry 1,2,3 skaczemy po chmurkach.
Nie potrzebna będzie kostka do gry. Schowajcie ją do pudełka.

Rozpoczynamy grę
Dzieci grają w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara. Rozpoczyna, ten, kto 
ostatnio widział tęczę.

Powiedzcie dziecku: Wskocz owieczką Wandą na dowolny kartonik z tęczową chmurką. 
Odwróć kartonik i sprawdź co przedstawia. 

Zapytaj dziecka:  Co widzisz na kartoniku?

• Odpowiedni kolor w tęczowym porządku ?  
Fantastycznie! Nazwij kolor, weź odpowiedni tęczowy 
pasek i ułóż go na zjeżdżalni. Zakryj ponownie 
kartonik z chmurką.

Porządek kolorów tęczy pokazany jest również na 
planszy. Jeśli dziecko nie jest pewne, który kolor 
będzie następny, może sprawdzić na planszy. 
Pomóżcie mu i wskażcie tęczę. Tęcza zaczyna się od 
koloru fioletowego na dole.

•  Inny kolor czy deszczowa chmurka?
Szkoda! Nie możesz kontynuować budowy tęczy.
Zakryj kartonik z powrotem.

Kolejny gracz wykonuje ruch. Przeskakuje owieczką Wandą na inną chmurkę.

Koniec gry
Gra kończy się w momencie, kiedy tęcza zostaje ukończona. Ten, kto ułożył ostatni pasek 
zjeżdżalni może zjechać po niej kotkiem. 

Tym razem owieczki chcą ułożyć kolory w odpowiednim porządku, tworząc z nich wielką tęczę. W 
tym celu muszą znać dobrze odpowiednią kolejność kolorów.
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Dodatkowy wariant do obu gier:
W grze nie ma pojedynczych przegranych. Tylko jeden z graczy może ułożyć ostatni pasek 
tęczy i zjechać po niej kotkiem Kolją. W tym wariancie, dzieci przegrywają wspólnie, jeśli 
odkryją sześć deszczowych chmurek przed ukończeniem tęczowej zjeżdżalni.

Wskazówka: Gra stanie się trudniejsza, jeśli w tym wariancie użyjecie do gry tylko czterech 
deszczowych chmurek. 

Gry kooperatywne wspomagają rozwój dzieci. Każde z nich może wykazać się w grupie 
własnymi umiejętnościami, wzmacniając w ten sposób poczucie własnej wartości. 
Wygrywając, dzielimy się wspólnie radością, dzięki temu kompetencje społeczne dzieci 
rosną. Tak samo dzieje się w przypadku przegranej. Łatwiej nam dzielić się smutkiem 
niepowodzenia w grupie. Pamiętajmy, że każda nowa rozgrywka niesie możliwość 
zwycięstwa.

Drogie dzieci i rodzice,
Jeśli się zdarzy, że po wesołej zabawie któryś element  gry 
Haba się zgubi i nie będzie go można nigdzie znaleźć, to 
żaden problem. 
Na stronie www.haba.de/ersatzteile można się dowiedzieć, 
czy ta część jest jeszcze dostępna. 



Nauka i zabawa
RYZYKO ZADŁAWIENIA
Małe części. Nie nadaje się dla 
dzieci poniżej 3 lat.
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