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Drodzy rodzice i opiekunowie,
W tej grze wszystko kręci się wokół liczb od 0 do 10. Dla dzieci  liczby te odgrywają 
dużą rolę, ponieważ  spotykają je wszędzie. Można je policzyć na palcach dwóch rąk. 
Dzięki tej grze dzieci mogą  nauczyć się liczb w całkowicie naturalny sposób za 
pomocą wielu rymowanek, historyjek i wierszyków. 

Czas trwania gry: 
10 - 20 minut

Zawartość:
10 drewnianych zwierząt
11 kart
1 zeszyt do gry
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Podstawowa wersja gry

1. Przyporządkuj i nazwij!
Gra polegająca na przyporządkowywaniu dla 1-6 dzieci od 4 lat i osoby kierującej grą.

Osoba kierująca grą wyznacza dziecku jedno z poniższych zadań. Jeżeli to dziecko 
nie może go rozwiązać, mogą pomóc wszystkie pozostałe dzieci. Jeżeli zadanie jest 
rozwiązane, postać lub karta jest wkładana do pudełka. Zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara przychodzi jednorazowo lub wiele razy kolej na każdego z dzieci.

1. Jak to się nazywa?
Zwierzęta i karty są stawiane lub kładzione na środku stołu. Na 
wierzchniej stronie kart powinny się znajdować zwierzęta. 
Dzieci mówią w pierwszej rundzie, o jakie zwierzę ich zdaniem 
chodzi. W kolejnej rundzie dzieci liczą kolejno, ile zwierząt 
można zobaczyć na poszczególnych kartach. 
W trzeciej rundzie karty mogą zostać odwrócone i można 
omówić liczby.

2. Co to jest?
Karty należy ułożyć na stosie ze stroną z liczbami na górze. Kolejno 
każde dziecko bierze kartę ze stosu, odwraca ją i kładzie na środku. 
Następnie dzieci próbują opisać, co można zobaczyć na karcie.

3. Wyszukaj...
Zwierzęta i karty leżą na środku stołu. W zależności od zadania należy je 
ułożyć na stole stroną z liczbami lub stroną ze zwierzętami na górze. 

• Zwierzę domowe, wszystkie zwierzęta domowe
• Dzikie zwierzę, wszystkie dzikie zwierzęta
• Największe, najmniejsze zwierzę
• Białe, brązowe, czarne… zwierzęta
• Zwierzęta z dwiema nogami
• 1, 5, 3…
• Najwyższa, najniższa liczba
• Zwierzę, które najbardziej, najmniej lubisz
• Karta bez zwierzęcia

Wskazówki dotyczące rozpoczęcia gry:
Dzieci wyszukują wszystkie zwierzęta, których nie znają. Wspólnie z osobą 
kierującą grą omawia się, o co chodzi, jak zwierzęta się nazywają i gdzie można 
je spotkać.
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2. Sortuj!
Gra polegająca na sortowaniu dla 1-6 dzieci od 4 lat i osoby kierującej grą. 

Należy położyć kartę na środku stołu stroną ze zwierzęciem na górze. Pozostałe 
karty leżą w pudełku. Wszystkie dzieci liczą wspólnie zwierzęta na karcie.

Następnie dziecko wyciąga kartę z pudełka nie widząc, jaką kartę wybiera I 
kładzie ją przed sobą stroną ze zwierzęciem na górze. W zależności od ilości 
zwierząt dziecko powinno teraz ułożyć nowo wyciągniętą kartę przed lub za 
wyłożoną kartą:

• Kartę należy ułożyć przed, jeżeli ilość zwierząt jest mniejsza
niż na wyłożonej karcie

• Kartę należy ułożyć za, jeżeli ilość zwierząt jest większa

Jeżeli karta została prawidłowo ułożona, dziecko otrzymuje wcześniej 
wyłożoną kartę I kolejka przechodzi na następne dziecko.

Wskazówki i uwagi:

• Gra może być rozgrywana również z kartami ułożonymi stroną z liczbami do góry.

• Trudniej będzie, jeżeli karty będą przez cały czas leżały na środku stołu. Każda
nowa karta musi być teraz włożona przed, za lub pomiędzy wyłożonymi kartami.
W ten sposób na końcu na stole będzie wyłożony szereg liczb od 0 do 10. Nagrodą
będzie jedna z postaci zamiast karty.
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3. Chwyć!
Gra z akcją dla 2-6 dzieci od 4 lat i osoby czytającej.

Cel gry
Wymienione zwierzęta lub karty powinny zostać tak szybko, 
jak to możliwe rozpoznane i dotknięte ręką.

Przygotowanie gry
Wszystkie zwierzęta i karty zostają rozłożone na stole.

Przebieg gry
Tekst (zobacz od strony 14) zostaje wybrany i odczytany.

Czy zostaje wymienione leżące na stole zwierzę lub karta?
Kto pierwszy położy rękę na zwierzęciu lub karcie, może sobie je wziąć 
i położyć przed sobą.

Koniec gry
Kto na koniec tekstu ma przed sobą najwięcej zwierząt i kart, wygrywa.

Poza tym…
Aby historyjki związane z grami pozostały do końca interesujące, 
nie zawsze w tekście występują wszystkie zwierzęta i karty. 
Kiedy tekst się skończy, czasami na stole pozostają jeszcze 
niektóre elementy.
W przypadku wierszyków i zagadek powinniście Państwo po 
kilkukrotnym odczytaniu zamienić kolejność wersów lub 
również pominąć wers lub kilka pytań. 

Warianty gry
• Jeżeli grają mniejsze dzieci lub dziecko samo, można zrezygnować

z szybkiego chwytania. Jeżeli zwierzę lub karta się pojawi, można 
na krótko zatrzymać grę, dzieci wspólnie szukają odpowiedniego 
zwierzęcia lub karty i nazywają je.

• Poniższy wariant wspomaga dodatkowo pamięć:
Kiedy historyjka zostanie w całości odczytana, dzieci próbują 
wyliczyć rzeczy w kolejności(w jakiej zostały one wymienione w 
historyjce).
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4. Przyjrzyj się!
Gra polegająca na zapamiętywaniu dla 2-6 dzieci od 5 lat i osoby czytającej.

Cel gry
Ta gra może być rozgrywana przy założeniu, że dzieci już 
mniej więcej wiedzą, które zwierzęta i karty przynależą do 
gry, gdyż należy wymieniać zwierzęta lub karty, które są 
ukryte w pudełku.

Przygotowanie gry
Sześć dowolnych zwierząt i/lub kart zostaje rozłożonych na 
stole, wszystkie inne pozostają w zamkniętym pudełku.

Przebieg gry
Tekst(zobacz od strony 14) zostaje wybrany i odczytany.

Czy zostaje wymieniony element, który leży na stole?
Nic się nie dzieje.

Czy zostaje wymieniona liczba lub zwierzę, którego nie można 
zobaczyć na stole, lecz leży w zamkniętym pudełku? 
Kto to zauważy, szybko wykrzykuje nazwę. Następnie sprawdza się 
w pudełku:

• Podano prawidłowo?
W nagrodę dziecko, które wykrzyknęło nazwę, otrzymuje
jeden z leżących na stole elementów.

• Podano błędnie?
Jeżeli element leży jednak na stole, to dziecko, które wykrzyknęło
nazwę, musi odłożyć na środek stołu jeden ze swoich już 
posiadanych elementów. Jeżeli dziecko nie ma jeszcze przed sobą 
żadnego elementu, nie musi żadnego oddawać.

Jeżeli zostanie wymieniony element, który znajduje się już w posiadaniu dziecka?
Kto zawoła „Tego już nie ma!”, otrzymuje dowolną kartę lub zwierzę ze środka 
stołu.

Koniec gry
Kiedy na stole nie leżą już żadne zwierzęta ani karty, gra się kończy.
Kto uzbierał najwięcej zwierząt i kart, wygrywa.
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Historyjki, wierszyki i zgadywanki
Ułożone są według wieku i trudności.

1. Okrągły i prostokątny
Dla wprawy dla dzieci od 4 lat zagadka.

Proszę ułożyć karty na stole obok siebie w taki 
sposób, aby wszystkie liczby były dobrze widoczne.

Przyjrzyjmy się liczbom na kartach dokładniej.
Jeżeli znajdziesz liczbę z mojej zagadki, to połóż na niej jeden 
lub dwa palce.

Która liczba ma na sobie dwa małe, okrągłe brzuszki?    8

Która liczba wygląda jak łabędź?           2

Która liczba ma prosty tułów, od 
którego odstaje skośne ramię?  1

Która liczba jest na dole okrągła, a na górze prostokątna?    5

Która liczba wygląda jak 8, tylko z przodu jest otwarta?    3

A która liczba wygląda jak litera „O”?    0

Która liczba wygląda jak trójkąt ze stopami?    4

Które dwie liczby wyglądają podobnie?            6 i 9

Która liczba składa się z dwóch liczb?      10

Która liczba ma skośny tułów i na nim prosty dach?    7
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2. Smutne zero
Historyjka dla dzieci od 4 lat

Proszę położyć na stole obok siebie wszystkie karty ze stronami z liczbami do góry w taki 
sposób, aby wszystkie były dobrze widoczne. Następnie proszę położyć na stole również 
wszystkie drewniane postacie.
Ostatnio w niedzielę na łące przed domem gospodarza Henryka spotkały się wszystkie 
liczby i zwierzęta, aby trochę pograć w piłkę nożną. Nie wierzysz, że liczby potrafią 
grać w piłkę nożną? Jednak w tej historyjce potrafią. I to jak!
Jednak dopiero tutaj powinny zostać zestawione obie drużyny:
Po jednej stronie zwierzęta, a po drugiej stronie liczby. Powinni zostać wybrani 
najsilniejsi gracze obu drużyn. W przypadku zwierząt była to krowa, której nic szybko 
nie wyprowadzi z równowagi, a w przypadku liczb, tak, już się domyślacie, 10.
Kto został wybrany jako następny do drużyny zwierząt? Dokładnie, koń. On jest szybki, 
zręczny i koń, najbardziej nadaje się do uderzeń piłki głową. Liczby nie chciały mu 
ustępować i wybrały wyrośniętą 9. Teraz znów była kolej zwierząt i zdecydowały się 
one na świnię, która jako obrońca może wszystko usunąć z drogi. Po nim został 
wybrany pies, dobry napastnik, a z jego boku został ustawiony zwinny kot.
Kapitan drużyny liczb nie był pełen fantazji. Wybrał w kolejności 8, następnie 7, 6, 
potem 5 i 4, a więc w taki sposób, w jaki liczby są uporządkowane od największej do 
najmniejszej. 3 i 2 byli przewidziani na pozycję obrońców, nie mam pojęcia, dlaczego 
nadają się właśnie do tego. 1 została naturalnie bramkarzem.
Tymczasem również zwierzęta otrzymały kolejne zadania. Owca została ustawiona 
przed obroną, kogut po lewej stronie, a gęś po prawej stronie tworzyły zdolną do lotu 
pomoc. W kierunku bramki została ustawiona mucha i żaba jako kreatywni gracze za 
napastnikami. Ponieważ obie drużyny zgodziły się 
na posiadanie składów z 10 graczami, pozostawało 
jeszcze tylko kłopotliwe 0. „Nigdy nie zostanę 
wybrany, nikt mnie nie chce”, skarżyło się zero. 
Jednak inne liczby miały zbawienny pomysł: 
„Ty otrzymujesz najważniejsze zadanie, 
Ty będziesz sędzią!”. Po krótkich narzekaniach 
również zwierzęta się na to zgodziły i nowy 
sędzia promieniał z radości. Nie mogę 
niestety powiedzieć, kto wygrał grę, 
ponieważ nie wiem. 
Ale prawdopodobnie był remis. 

15



3. Z dwoma do tego
Wierszyk dla dzieci od 4 lat

Proszę położyć na stole obok siebie karty w taki sposób, aby wszystkie liczby 
były dobrze widoczne. Postacie drewniane nie będą tym razem potrzebne.

Rankiem 4 woła:

Chcę znów Was tu widzieć!

Już jest odpowiedź od 3: 
Jestem przy tym na równi z 2

Przychodzi 5, zaczyna krzyczeć: 
To jest chyba niemożliwe!

8 śpi przez cały czas, 
chociaż jeszcze nie jest noc.

Tego będą na pewno jeszcze żałować, 

wtrąca się surowe 9.

Gdzie właściwie pozostało 10, pyta 

całkiem zdziwione dzikie 7.

0 woła: jestem, tak się zdaje, 
razem z wiotkim 1.

Przybywa 6 do wielu.

Pyta: W co właściwie chcemy grać?
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4. Hop, hop w galopie
Zagadka dla dzieci od 4 lat

Proszę ułożyć na środku stołu zwierzęta i karty stroną ze zwierzętami do góry. 
Karta z myszami jest zakryta. Dzieci odpowiadają i pokazują zwierzęta i/lub karty, 
ale nie zabierają ich ze środka. 

koń

2

w skorupce jaja 

owca, gęś

 żyrafa

mrówki

żaby

7

orzechy

myszy

2

szal

3

koronę

Które drewniane zwierze biegnie kłusem?

Ile czarnych drewnianych zwierząt widzisz?       

Gdzie  nie można zobaczyć żadnego zwierzęcia?

Pokaż mi białe drewniane zwierzęta        

Które zwierzę można zobaczyć dokładnie dwa razy?        

Które zwierzę można zobaczyć najczęściej na kartach?        

Które zwierzęta są zielone?                      

Ile widzisz wiewiórek?           

A co chrupią wiewiórki?         

Jakie zwierzęta można zobaczyć na odwrotnej stronie liczby 8?   

Ile psów jest niesionych przez inne?                   

Co nosi każda żyrafa wokół szyi?              

Ile koni widzicie na kartach?             

Co słoń ma na głowie?             

Które zwierzęta występują jako drewniana 
postać i są również narysowane na kartach?           Konie, psy, żaby, koty

4

3

Ile widzisz tygrysów?              

A ile tygrysów ma taką samą sierść?                 

Które zwierzę przebrało się za pirata?              mrówka
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5. Pięć palców ma ręka
Historyjka z grą dla dzieci od 4 lat

Tym razem nie potrzebujecie Państwo kart ani drewnianych postaci. 
Zaczynacie Państwo bez długich wyjaśnień, po prostu poprzez odczytanie 
nagłówka i posuwacie się Państwo naprzód.

1 = palec wskazujący
Pewnego razu był palec, zwany 1. Całkiem zgięty i nieśmiały
przyszedł na świat. Ostrożnie uniósł głowę, spojrzał i obwąchał tu
i tam, zbadał okolicę. W końcu wyprostował się i stał dumnie 
uniesiony w swoim całym przepychu.

Palec szybko stwierdził, co potrafi: 
Wskazywać na kogoś, 
komuś grozić,
dłubać w nosie i o wiele więcej. 
Ale był samotny, bardzo samotny…

2 = palec środkowy
Dotarł palec numer 2, całkiem długi.
Pogłaskał czule mniejszy palec po paznokciu na powitanie.
Potem się razem bawili.
1 i 2 mogły naśladować nożyczki,
pokazywać znak zwycięstwa,
drapać po głowie,
pocierać grzbiet nosa i o wiele więcej.
Ale wkrótce to im nie wystarczało.

3 = kciuk
Przybył palec numer 3, całkiem gruby.
Na powitanie pogłaskał oba pozostałe palce po 
opuszkach.
Potem się razem bawili.
Mogły pstrykać palcami, łapać,
wkładać do ust garść ryżu,
robić znak dla pieniędzy i o wiele więcej.
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4 = palec serdeczny
Zabrał głos palec numer 4. Czwarty by trochę niezręczny. 
Już przy objęciu na powitanie musiał mu pomóc kciuk.
Jednak mocować się mogli doskonale.
I liczyć do czterech: jeden-dwa-trzy-cztery.
I wiele więcej.

5 = palec mały
Nagle zjawił się jeszcze numer 5, całkiem mały. Wszyscy
Chcieli go chronić. Ale on był zuchwały i ciągle się wyrywał.
Teraz w piątkę mogli zacisnąć pięść, głaskać, mocno chwytać
i wiele więcej.

Dla wszystkich razem znaleźli w końcu nazwę:
Pięć palców to – dłoń!

Ale jedną dłonią nie można zrobić wszystkiego,
w wielu sprawach potrzebujemy jeszcze jednej dłoni. A ile to jest właściwie palców?

6.
To nie takie trudne:
Jedna dłoń i jeden palec daje                
Jedna dłoń i dwa palce daje                  7.

8.
9.

Jedna dłoń i trzy palce daje                   
Jedna dłoń i cztery palce daje                
Jedna dłoń i pięć palców daje              10.

Teraz mamy wszystkie razem!
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6. Zalino, czarodziej
Historyjka dla dzieci od 5 lat

Należy rozłożyć karty stroną z liczbami do góry. Drewniane postacie pozostają w pudełku. 
Jeżeli zostanie podana liczba, dzieci szybko kładą na niej rękę, a odczytywanie historyjki 
zostaje na krótko przerwane. Za pomocą jednego wybranego czarodziejskiego zaklęcia 
najszybsze dziecko może następnie odwrócić kartę, nazwać zwierzę na karcie i wziąć 
sobie kartę. Potem następuje dalsze odczytywanie.

Kiedyś w krainie Liczbolandii żył wielki czarodziej liczbowy o imieniu Zalino. Zalino 
potrafił zaczarować liczby. A to był dla małych ludzi w Liczbolandii dość duży problem. 
Na przykład Zalino wpadł na pomysł, aby pewnego dnia z 2 zrobić żyrafę. To było 
całkiem fajne, ale męczące. Kiedy teraz ktoś szedł do lekarza i chciał kupić dwie bułki, 
musiał prosić: „Żyrafa bułek!”. Innym razem wielki Zalino postanowił, że z jego 
ulubionej liczby powinny powstać jego ulubione zwierzęta. Ni stąd ni zowąd nie było 
już 7, lecz tylko wiewiórka. Całkiem zwariowane, teraz ludzie musieli mówić: 
Wiewiórka dni ma tydzień. Więc powoli liczby zaczęły postępować z obawą. Jako 
pierwsza chciała się ulotnić 10, ponieważ Zalino zawołał krótko: „Ty podwójna liczbo 
będziesz teraz tylko pełzać i z 10 powstało już wiele małych mrówek. Od tego czasu 
każde dziecko obchodzi raz w życiu mrówkowe urodziny! Wiesz, które to są? Jednak 
czarodziej liczbowy chciał coraz więcej i stawał się coraz szybszy. „Tego 8 z dwoma 
brzuszkami nie chcę już widzieć. Zamienię je teraz ratz fatz w myszy!”. Możecie sobie 
wyobrazić, jak się wszyscy zdziwili, kiedy w wesołym miasteczku kolejka górska 
nazywała się kolejka mysia?
Kiedy następna liczba chciała się ukryć, Zalino krzyknął: „Za karę musisz od teraz 
rechotać, zła 9!”. Liczba zniknęła, a na jej miejsce pojawiły się żaby. Zalino szukał 
kolejnych liczb, znalazł małą liczbę, która ukryła się za drzewem i wymamrotał: 
„Simsalabim, 3 nazywa się teraz koń!”. Czy ktoś z Was wie, co to jest koń-kąt? Potem 
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Zalino zaczarował jeszcze 4 i zrobił z niej tygrysa. Teraz są istoty żyrafonożne i istoty 
tygrysionożne. Co to właściwie mogłoby być? Ponieważ jednak kogut 

podniósł głos i piał tak głośno, to Zalino pomyślał, że nadchodzi
 już noc i położył się spać. To ucieszyło 5 i 6, które nie zostały 

zaczarowane. Wiecie, w jakie zwierzęta Zalino zamieniłby
 te dwie liczby? Ciemność spowiła Liczbolandię 

i wszyscy udali się na spoczynek.

Rano nastanie znowu męczący dzień,
o co czarodziej Zalino już zadba.

Więcej nazw nikt nie zna! 
A może jest jeszcze jedna?



7. Kochane zwierzęta
Wiersz dla dzieci od 5 lat

Zwierzęta i karty leżą na stole osobno w taki sposób, aby można je było łatwo 
rozpoznać. Proszę ułożyć karty stroną z liczbami na górze. Kiedy liczba zostanie 
odczytana, dzieci sięgają szybko po pasującą kartę, a w przypadku zwierzęcia po 
pasującą drewnianą postać. 

10 naszych ulubionych zwierząt świętowało, świnia
zjadła za dużo i poszła spać, teraz było tylko 9.

9 naszych ulubionych zwierząt bawiło się w nocy, 
mucha już nic nie widziała, teraz było tylko 8.

8 naszych ulubionych zwierząt chciało się zakochać, 
kogut uciekł z kurą, teraz było tylko 7.

7 naszych ulubionych zwierząt spotkało czarownicę, 
która spowodowała zniknięcie kota, teraz było tylko 6.

6 naszych ulubionych zwierząt pobiegło do bagna, 
żaba się cieszyła i została, teraz było tylko 5. 

5 naszych ulubionych zwierząt spotkało byka,
krowa się zakochała, teraz były tylko 4.

4 nasze ulubione zwierzęta znalazły jajko, 
gęś zaczęła je wysiadywać, teraz były tylko 3.

3 nasze ulubione zwierzęta usłyszały krzyk, 
owca się przestraszyła i uciekła, teraz były tylko 2.

2 nasze ulubione zwierzęta nie mogły latać,
koń popędził stamtąd dość szybko, teraz było tylko 1.

Ostatnie nasze ulubione zwierzę zobaczyło nagle byka,
pies się teraz bał i uciekł, teraz było 0.
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8. W krainie liczb
Gra z pytaniami dla dzieci od 5 lat

Proszę ułożyć karty na stole w taki sposób, aby można było zobaczyć liczby. Proszę położyć 
zwierzę przed każdą kartą – oprócz karty z „0”. Jeżeli zostanie podana liczba, dziecko 
odwraca kartę, tak aby były widoczne zwierzęta. Zwierzę znajdujące się przed kartą można 
sobie wziąć. Jeżeli w drugiej połowie gry zostanie podana jeszcze raz ta sama liczba, 
dziecko naciska na nią palcem i odlicza zwierzęta. Jeżeli policzy prawidłowo, może sobie 
wziąć kartę. W przypadku „O” dziecko może otrzymać ulubione zwierzę od innego 
dziecka.

W krainie liczb czasami wszystko dzieje się chaotycznie. Liczby występują z szeregu i 
nie chcą już pozostawać w porządku. Ale dzieci w szkole liczenia chcą się uczyć, 
rozumieć liczby i je porządkować. Dlatego Ziffa, nauczycielka, wchodzi do klasy i pyta:

6
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4

8

2

1

9

5

7

0

Która liczba jest między 5, a 7?
Która liczba jest większa niż 9?
Która liczba jest między 3, a 5?
Która liczba ma dwa małe brzuszki jeden na drugim?  
Która liczba jest między 1, a 3?
Jaka jest pierwsza liczba po 0?
Która liczba jest przed 10?
Która liczba wskazuje liczbę palców w jednej dłoni?    
Która liczba jest między 6, a 8?
Przed którą liczbą nie stoi żądne zwierzę?
Która liczba jeszcze nie wystąpiła? 3

0

1

7

2

8

9

6

3

5

10

Ile zwierząt jest w skorupce jajka?
Przy której liczbie stoi słoń?
Ile jest wiewiórek?   
Ile widzisz żyraf?  
Żadnych wszy, ile myszy?
Ile widzisz żab?    
Wiele łap, ile kotów?   
Konie, o jakie piękne, ile można ich zobaczyć?   
Ile zwierząt szczeka?     
Liczba z dwóch liczb?      
Której liczby jeszcze brakuje?    4
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9. Samodzielnie głośno
Zagadka dla dzieci od 5 lat

Postacie i karty leżą na stole, karty wskazują zwierzęta. Jeżeli rozegraliście Państwo 
z dziećmi kilka razy tę grę, możecie Państwo ułożyć karty stroną z liczbami u góry. 
Wówczas ta zabawa stanie się grą pamięciową.

krowa

żaba

świnia

mysz

mucha

gęś

owca

koń

kogut

5

1

pomarańczowy

szaliki

brązowy

cztery, tygrysy

słoń

0

Co jest brązowe i stoi na łące?

Co jest zielone i występuje 9 razy na karcie?

Co jest różowe i robi “kwik-kwik”?

Które zwierzę może szybko biegać i jeździć na wrotkach?         

Które zwierzę jest mniejsze niż mysz i może latać?

Co jest białe i gęga oraz człapie?

Co jest białe i nazywa się jagniątko?

Co można zobaczyć trzy razy na karcie?

Co ma pióra, robi kukuryku i nie składa jaj?

Ile psów można zobaczyć na kartach?

Ile kotów jest czarnych?

Jaki kolor ma postać kota?   

Co noszą żyrafy wokół szyi?

Jaki kolor ma drewniany pies?

Ile jest dzikich zwierząt?    

Kto nosi koronę?

Ile jest niebieskich zwierząt?

Ile można zobaczyć mrówek?

W jakich dwóch kolorach są wiewiórki?                    

10 

brązowy i pomarańczowy
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10. Wspomina się, że dzikie zwierzę…
Wierszyk dla dzieci od 6 lat

Proszę rozłożyć na stole karty stroną ze zwierzętami do góry. Chodzi o to, aby 
odnaleźć liczby w rymach i chwycić pasującą kartę. Kto znajdzie rym, liczy głośno 
zwierzęta na odpowiedniej karcie i w nagrodę może sobie wybrać drewnianą 
postać.
Proszę zawsze pomijać w tej grze jeden rym, aby dla pozostałych dziesięciu rymów 
było dostępnych dziesięć zwierząt stanowiących nagrodę.

4Wspomina się, że dzikie zwierzę i z tego powstaje całkiem…       

Nic nie ma w środku, jeszcze nie do wyrzucenia, to jest w skorupce... 0

Gimnastykują się zupełnie bez skarpet, wyglądają zabawnie, świetne…                  5

7Gdzie właściwie został mój orzech, tak się pyta, z tego powstaje…        

On jest już dość duży, tak się zdaje, i jest u nas jako zwierzę…         1

One lubią mleko i rośliny, są całkiem kolorowe i są…        6

One są tak malutkie, ledwie można je zobaczyć, jako leśny robotnik to jest… 10

Wygląda prawie jak model, galopujący stoi tu…           3

Bawią się, co daje dużo radości, są małe i zwinne, to są…           8

2Małe zwierzęta są dla nich obojętne, taką długą szyję mają tylko…           

Kogo cieszy rechotanie, skaczą daleko, zielone…           9
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11. To się jednak nie zgadza!
Zagadka dla dzieci od 6 lat

Proszę rozłożyć karty na stole stroną ze zwierzętami do góry i proszę postawić obok 
drewniane postacie. Drewiany kot, pies i żaba pozostają w pudełku.

W każdym rymie coś się nie zgadza. Dziecko, które to jako pierwsze odkryje, może 
sobie wziąć kartę lub postać.

3

czarny

6

złota

czerwony

10

brązowa

7

0

2

biała

4

różowa

zielona

5

czarna

8

9

       

               

                  

                    

    

              

  

 

  

        

 

            

           

  

           

  

  

Na jednej karcie znajdują się nierozsądnie dwa ładne małe konie. 

Biały pozostaje konik, który włóczy się w trawie.

Pięć całkiem słodkich małych kotów wyprawia zuchwale najfajniejsze psoty.  

Słoń nigdy nie chodzi bez swojej niebieskiej korony.           

Żółty kogut pieje głośno, że nie ma narzeczonej.

Mrówki są maluteńkie, zawsze jest ich 7.

Przeważnie po prostu muczy ta ciemnoczerwona krowa.          

Słoniowi jest to obojętne, ale przy nim jest pięć wiewiórek. 

W tej grze jest wiele niebezpiecznie długich krokodyli. 

Całują się prawie jak małpy, nasze słodkie trzy żyrafy. 

Nazywa się teraz Jan nasza czerwona gęś.

Trzy tygrysy są dzisiaj tutaj.

Stoimy w kole, świnia jest biała.

Światło zgasło, żaba była czarna.

Eksperci ćwiczą w tej rundzie, to są cztery cudowne psy . 

Śpię i leżę, pojawia się zielona mucha.

Nie ma wszy dziewięć udanych myszy.

Żab jest tyle, co piasku nad morzem, skąd jest tych siedem?

Czy rzeczywiście posłuszna jest nasza liliowa owca?                            biała
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12. Nierozsądne powiedzonko
Historyjka dla dzieci od 6 lat

Proszę położyć karty na stole w taki sposób, aby były widoczne liczby. Drewniane 

postacie zostają również rozłożone na stole. 

W trakcie tej historyjki musisz dobrze uważać. Kiedy słyszysz liczbę, nie 
zabierasz przynależnej do niej karty, lecz dotykasz ją lekko palcem. To ma 
miejsce w każdym przypadku, gdy jest podawana liczba. Kiedy słyszysz nazwę 
zwierzęcia, możesz wziąć sobie szybko zwierzę.

Zwierzęta siedziały wokół ogniska, czapki na głowach, guma do żucia w 
ustach. Księżyc świecił jasno, świerszcze cykały. „Co za noc” chrząknęła 
świnia. „Praca jest wykonana, nie było żadnych wypadków, wszystko jest 
dobrze”.  „No tak”, powiedział kot i zwinął swoje lasso, „znów sobie 
dobrze poradziliśmy, czyż nie?” „Chciałbym powiedzieć” prychnęło jedno 
z nich „beze mnie jako latającej pomocy nie udałoby się nam tak łatwo”. 
„Aha”. Koń był nieco skwaszony. „A co byłoby bez mojej szybkości, Ty 
drobiu?” „Teraz się nie kłóćcie” uspokajał pies. „Jako kowboje jesteśmy w 
równym stopniu najlepsi”. „Dokładnie” zabzyczała mucha. „Musimy 
jeszcze raz posłużyć się naszym nierozsądnym powiedzonkiem. Jak to 
było?” I wszyscy krzyknęli chórem:
„Takie 6 jak my jest 5 żadne 4, ponieważ my 3 jesteśmy 2 jedyni!”

I jeszcze raz:
„Takie 6 jak my jest 5 żadne 4, ponieważ my 3 jesteśmy 2 jedyni!”
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Krowa zamuczała: “Nie chcę zrzędzić, ale widzę tutaj wyraźnie więcej niż 6 
kowbojów”.
“Zgadza się” zarechotała żaba. Gęś poczerwieniała ze złości: “Kto nie należy do tej 
cudownej 6?” zapytała.
“Mały owad nie brał udziału” sarknęła owca. “A Ty stoisz w miejscu”.
“A więc szczerze”, prosię spróbowało wszystkich uspokoić, “to nic nie przynosi, 
kiedy się tutaj kłócimy”. 
“Masz całkowitą rację” zgodziła się szkapa “ile jeszcze właściwie brakuje w tym 
wspólnym nierozsądnym powiedzonku?”
“7” zabzyczał owad
“8 i 9” awanturował się kogut
“I na koniec 10” zamiauczała kicia. A więc spróbujmy stworzyć nowe 
powiedzonko:

Takie 10 jak my 9 żadne 8,
Ponieważ my 7 jesteśmy najlepsi 6
i bez 5 bylibyśmy 4
żadne 3, lecz 2 jedyni.

I wszyscy jeszcze raz:
Takie 10 jak my 9 żadne 8,
Ponieważ my 7 jesteśmy najlepsi 6
i bez 5 bylibyśmy 4
żadne 3, lecz 2 jedyni.
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Geschenke

Gifts

Cadeaux

Geschenken

Kinderschmuck

Children’s jewelry

Bijoux d’enfants

Kindersieraden

Kinderzimmer

Children’s room

Chambre d’enfant

Kinderkamers

Kinder begreifen spielend die Welt.
HABA begleitet sie dabei mit Spielen und
Spielzeug, das ihre Neugier weckt, mit 
fantasievollen Möbeln, Accessoires zum 
Wohlfühlen, Schmuck, Geschenken und 
vielem mehr. Denn kleine Entdecker 
brauchen große Ideen.

Children learn about the world 
through play. HABA makes it easy for 
them with games and toys which arouse
curiosity, with imaginative furniture,
delightful accessories, jewelry, gifts and 
much more. HABA encourages big ideas 
for our diminutive explorers.

Kinderen begrijpen de wereld spelen-
derwijs. HABA begeleidt hen hierbij met 
spellen en speelgoed dat nieuwsgierig maakt,
fantasievolle meubels, knusse accessoires,
sieraden, geschenken en nog veel meer. Want
kleine ontdekkers hebben grote ideeën nodig.

Les enfants apprennent à comprendre
le monde en jouant. HABA les accompagne
sur ce chemin en leur offrant des jeux et des
jouets qui éveillent leur curiosité, des meubles
pleins d'imagination, des accessoires pour se
sentir à l'aise, des bijoux, des cadeaux et bien
plus encore. Car les petits explorateurs ont
besoin de grandes idées !

Erfinder für Kinder
Inventive Playthings for Inquisitive Minds

Créateur pour enfants joueurs · Uitvinders voor kinderen

Inventa juguetes para mentes curiosas · Inventori per bambini

Baby & Kleinkind

Infant Toys

Jouets premier âge

Baby & kleuter

Habermaaß GmbH • August-Grosch-Straße 28 - 38
96476 Bad Rodach, Germany • www.haba.de

Los niños comprenden el mundo 
jugando. HABA les acompaña con juegos 
y juguetes, que despiertan su interés, con 
muebles llenos de fantasía, accesorios para
encontrarse bien, joyas, regalos y muchas 
cosas más, pues, los pequeños aventureros
necesitan grandes ideas.

Regalos

Joyería infantil

Decoración habitación

Bebé y niño pequeño

Regali

Bebè & bambino piccolo

Bigiotteria per bambini

Camera dei bambini

I bambini scoprono il mondo giocando.
La HABA li aiuta con giochi e giocattoli che
destano la loro curiosità, con mobili fantasiosi,
accessori che danno un senso di benessere,
bigiotteria, regali e altro ancora. Poiché i piccoli
scopritori hanno bisogno di grandi idee.
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