•

Instrukcja •

Moja pierwsza gra

305211

e
e
i
i
w
w
o
o
d
d
u
u
b
b
N
Naa

Na budowie

Copyright

- Spiele Bad Rodach 2019

Moja Pierwsza Gra

Na budowie

Kooperatywna gra ćwicząca pamięć i umiejętność klasyfikacji dla 1-4 małych
konstruktorów.
Autorka:
Ilustracje:
Czas rozgrywki:

Christiane Hüpper
Ines Frömelt & Anna Lena Filipiak
około 10 minute

Drodzy rodzice,

Dziękujemy za zakup jednego z produktów z serii moja pierwsza gra.
Dokonaliście świetnego wyboru, oferując waszemu dziecku możliwość rozwoju
poprzez zabawę.

Instrukcja podpowie wam, jak w najlepszy sposób wykorzystać elementy gry.
Zabawa stymuluje następujące umiejętności: klasyfikację, pamięć, motorykę małą,
koordynacje oko- ręka oraz mowę.
Pod koniec instrukcji znajdziecie krótką historyjkę, która opisuje krok po kroku, jak
powstaje dom.
Gra ćwiczy pamięć i uczy przestrzegania obowiązujących w niej zasad.
Reguły gry opisane są w prosty i zrozumiały dla dziecka sposób.
Nauka połączona z zabawą to najlepszy sposób przyswajania wiedzy!

Udanej zabawy życzą
Twórcy zabawek i gier dla waszych dzieci.
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Materiał do gry:

1 auto wywrotka, 1 drewniana figurka Miś Bruno, 1 plan budowy, 1 plac budowy, 4
elementy domu (fundament, dach, ściana, krzaczek), 4 karty depozyt (fundament, dach,
ściana, krzaczek), 12 okrągłych kart z pachołkiem budowlanym, zestaw instrukcji do gry.

autko wywrotka

plac budowy

drewniana
figurka Miś
Bruno

4 karty
depozyt

plac
budowy

4 elementy domu
12 okrągłych kart

Ważne: przed pierwszą rozgrywką delikatnie wypchnijcie z ramek okrągłe karty.
Niepotrzebne skrawki wyrzućcie do kosza.

Swobodna zabawa
Podczas swobodnej zabawy dziecko zapoznaje się z tematyką placu budowy i konstrukcji
domu.Wspólnie z nim zapoznajcie się z materiałem do gry i porozmawiajcie o tym, co
przedstawia. Pomóżcie dziecku dopasować kolorami drewniane elementy do odpowiednich
kart depozytu.
Rozmawiajcie o tym, co jest potrzebne do konstrukcji domu, np. betoniarka, cegły, drewno,
dachówki, itd. Następnie przyjrzyjcie się ilustracjom na kartach depozytu. Który z
pracowników budowy jest na nich przedstawiony? Jakich narzędzi używa i co robi?
Zaproponuj dziecku, żeby załadowało na auto drewniane elementy i odpowiednie okrągłe
karty z pachołkiem, następnie dowiozło je i rozładowało na kartach depozytu. Może
również przewieźć elementy z kart depozytu na plac budowy.
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Wskazówka dla posiadających tory i auta z serii Kullerbü: możecie połączyć ze sobą plac
budowy oraz depozyty używając do tego torów z zestawu Kullerbü, po których będzie
poruszało się auto.

Pomysł na grę
Ciocia Pawła buduje dom. Przy budowie jest wiele pracy. W projekcie Misia Bruna,
kierownika budowy zaznaczone są po kolei wszystkie etapy konstrukcji domu. Dzięki temu
Miś wie, który fachowiec i w jaki sposób powinien wykonać swoją pracę. Pomóżcie mu
znaleźć odpowiednich pracowników oraz narzędzia. W tym celu spróbujcie odkryć okrągłe
karty odpowiadające za każdy etap budowy. Tylko w ten sposób będziecie mogli
przetransportować je wywrotką do kierownika budowy, załadować na kartach depozytu
odpowiednie elementy domu i dowieźć na plac budowy. Udanej zabawy!

Przed rozpoczęciem gry

Złóżcie plac budowy i ułóżcie go zieloną stroną skierowaną ku dołowi. Obok ustawcie
wywrotkę. Dookoła placu budowy rozłóżcie karty depozytu, a na nich ułóżcie pasujące
drewniane elementy domu.
Złóżcie projekt budowy, Na białym polu, przy tabliczce ze strzałką ustawcie Misia Bruno.
Odłóżcie na bok cztery okrągłe karty z ptaszkami. Będą potrzebne tylko do wariantu dla
budowlanych ekspertów. Pozostałe okrągłe karty wymieszajcie i rozłóżcie zakryte w
kolumnach 3 x 4 , tak, jak jest to widoczne na obrazku.
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Rozpoczynamy grę

Przede wszystkim zwróćcie uwagę na jakim etapie projektu znajduje się Miś Bruno.
Zapytajcie się dziecka:
Co przedstawiają dwa obrazki, które znajdują się przed Misiem?

Rozmawiajcie z dzieckiem o przedmiotach przedstawionych
na obrazkach. Jakiego są koloru? Widziałeś je już kiedyś?
Masz zabawkę, która imituje ten przedmiot? Wytłumaczcie
prostymi słowami, do czego służą te przedmioty.

Grajcie w kolejności zgodnej z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Ten, kto jako ostatni
widział lub odwiedził plac budowy rozpoczyna grę. Podjedź autem do okrągłych kart. Teraz
spróbuj odnaleźć jeden z dwóch przedmiotów, które znajdują się przed Misiem Bruno. Odkryj
jedną dowolną kartę.
Zapytajcie się dziecka:
Co przedstawia karta? Czy Miś znajduje się przed jednym z tych przedmiotów?

• Obrazek znajduje się przed aktualną pozycją Bruna?
Wspaniale, załaduj kartę na wywrotkę i zawieź ją do Misia.
Ułóż ją na odpowiedniej ilustracji.

• Inny obrazek?
Jaka szkoda, to nie ta karta. Zakryj kartę od nowa,
przed tym upewnij się, czy wszyscy gracze ją widzieli.

Wskazówka: karta pasująca do danego etapu konstrukcji ma taki sam kolor tła, jak pole na
planie budowy oraz drewniany element domu.
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Czy pierwszy etap projektu został ukończony?
Dowożąc kartę do Misia sprawdźcie, czy druga karta tego samego koloru została już ułożona.
Zapytajcie się dziecka:
Czy obie karty zostały ułożone?
• Wspaniale, załaduj odpowiedni drewniany element na wywrotkę,
zawieź go na plac budowy i wyładuj. Teraz możesz kontynuować konstrukcję domu.
Przesuń Misia Bruna na następne pole w stronę ogrodu. Teraz waszym zadaniem będzie
odnalezienie kart z kolejnymi dwoma przedmiotami. W ten sposób krok po kroku
zbudujecie cały dom: fundament, ściany, dach i ogród.
• Nie? Cierpliwości, teraz inny gracz będzie szukał drugiej karty tego etapu budowy.
Następny w kolejce gracz prowadzi auto wywrotkę w stronę okrągłych kart i odkrywa jedną z nich.

Koniec gry

Gra kończy się w momencie, kiedy ostatnia okrągła karta zostanie dostarczona do
Misia Bruna, a na plac budowy zostanie przywieziony krzaczek. Ustawcie go w
ogrodzie. Fantastycznie! Wspólnymi siłami zbudowaliście dom z ogrodem.

Po zdjęciu domu i odwróceniu placu budowy ujrzycie gotowy
ogród. Odbudujcie na nim dom. Oto jest!
Gotowy dom z ogrodem dla Cioci Pawła!

Wariant dla budowlanych ekspertów
Gra stanie się trudniejsza, jeśli użyjecie do niej 1-4 okrągłe karty z ptaszkami.
Grajcie, jak w podstawowym wariancie z uwzględnieniem następujących wyjątków:
• Jeśli odkryjecie kartę z ptaszkiem kierownik budowy Bruno udaje się przerwę
obiadową. Pozwólcie, aby wszyscy gracze zobaczyli kartę, a następnie ją zakryjcie.

Starszym dzieciom możecie zadawać pytania dotyczące
szczegółów lub ich własnych doświadczeń. Na przykład: jakie
pojazdy budowlane tu się znajdują? Jakie inne pojazdy znasz?
Co robi kret? Co trzyma w ręku Miś Bruno?

Moja Pierwsza Gra

6

Historyjka:
Ciocia Pawła buduje dom. Paweł wraz ze swoimi przyjaciółmi postanowił jej w tym pomóc.
Paweł jest podekscytowany, ponieważ dzisiaj rozpoczyna się budowa...jego
ciocia buduje swój wymarzony dom! Najlepsze jest to, że plac budowy
znajduje się tuż za rogiem, w ten sposób Paweł może obserwować, jak
postępują prace. To, co dzieje się na budowie jest bardzo interesujące.
Budowa domu nie należy do prostych rzeczy. Kierownik budowy Miś Bruno
nadzoruje prace konstrukcyjne, chce, aby wszystko zostało wykonane jak
należy. Dla pewności, żeby nic nie przeoczyć pozaznaczał wszystko na planie
budowy. Miejsce, na którym powstaje dom nazywa się placem budowy.
Na placu budowy pracuje kilku robotników, którzy pieczołowicie wykonują
swoje obowiązki. Każdy z nich ma na głowie kask, żeby chronić głowę przed
urazami.
Pierwszy etap projektu:
budowa fundamentów
To jedna z trudniejszych rzeczy. Na początku
budowy robotnicy muszą wylać fundamenty,
które będą podtrzymywać cały ciężar domu. Na
powierzchni fundamentów zostaje położona
izolacja, dzięki której w domu nie będzie zimno.
Do przygotowania fundamentów domu
należy wykopać duży dół w ziemi. Ziemia jest zagarniana i wyciągana przy pomocy
koparki, następnie wysypywana obok tworząc muldę. Można ją będzie później
wykorzystać, np. w ogrodzie. Jeśli ziemi jest zbyt dużo, można załadować ją na ciężarówkę
i wywieźć poza plac budowy.
Do dziury powstałej pod fundamenty umieszczane są rury do wody, ogrzewania, kanalizacji i
elektryki. Od tej pory robotnicy muszą trzymać się skrupulatnie planów Bruna. Kiedy otwór w
ziemi jest płaski i wyrównany można wylać beton, żeby stworzyć powierzchnię
fundamentów. W tym celu na plac budowy przywozi się specjalnie dużą betoniarkę. Bęben
betoniarki cały czas się obraca, dzięki temu płynny beton jest mieszany i nie zastyga. Teraz
kotka Gaja przy pomocy elastycznej tuby wypełni płynnym betonem otwór w ziemi. Beton
powoli zaczyna się utwardzać, kiedy zastygnie, fundamenty domu będą gotowe.
Drugi etap projektu: konstrukcja ścian
Nadszedł czas, żeby Kret Tomek wymurował ściany domu.
Układy cegły w równych liniach jedna na drugiej. Cegły łączy
ze sobą zaprawą murarską. Zaprawa powstaje z połączenia
cementu, wody i piasku, wymieszanych w wiaderku lub
betoniarce. Tomek rozprowadza zaprawę na powierzchni
cegieł przy pomocy szpachli zanim je ułoży jedna na drugiej.
W ten sposób buduje kolejne ściany domu.
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Na ścianach również zostanie położona izolacja. Tomek może użyć specjalnych cegieł, które
same w sobie izolują przed zimnem lub obłożyć ściany specjalnym materiałem do izolacji. W
ten sposób ciocia Pawła będzie miała zawsze ciepło w domu, nawet zimą, a latem będzie
panował miły chłód.
Tomek pozostawi w ścianach otwory na drzwi i okna, dzięki temu ciocia Pawła będzie
mogła wyglądać z domu i przechodzić z pokoju do pokoju. Następnie ściany zostaną
otynkowane. Teraz mogą wejść stolarze i zacząć konstrukcję dachu.
Trzeci etap projektu: konstrukcja dachu
Stolarze zajmują się również wykonywaniem drewnianych
elementów domu. Na początku montują na ścianach
drewniane bele pod sufit. Następnie przybijają do nich
mniejsze drewniane listwy. Konstruują kratownicę dachu i
nakładają na nią wiele poprzecznych listewek, te będą
podporą dla dachówek.
Nadchodzi dekarz żaba Rino. Montuje świetliki, izoluje
dach i następnie układa dachówki. W zależności od
wielkości powierzchni dachu użyje do tego celu mniej
lub więcej dachówek.
Czwarty etap projektu: wykończenie i ogród
Czas na ostatnie prace w domu i dookoła niego. Montażyści instalują
ostatnie okna, dzięki temu ściany zewnętrzne mogą zostać
zagipsowane. Elektrycy zakładają instalacje elektryczną,
gniazdka i wyłączniki światła. Hydraulicy montują zlewy,
sanitaria, wannę i prysznic w łazience. Niebawem
wszystko będzie gotowe, a ciocia Pawła będzie mogła
przeprowadzić się do nowego domu. Na koniec
trzeba stworzyć piękny ogród. Do pomocy cioci
Pawła przyjdzie lisica Wiola. Posadzi kwiatki,
drzewa, krzaczki, posieje trawę.
Ciocia przygotowała dla Pawła niespodziankę w ogrodzie: dużą altankę i piaskownicę.
Miłej zabawy Pawle!

Drodzy rodzice i dzieci,
jeśli podczas wesołej zabawy zgubi się element gry, to na stronie
www.haba.de/Ersatzteile można sprawdzić, czy jest dostępny.
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