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ZAWARTOŚĆ:
Gra składa się z 34 kartoników wykonanych z twardej i odpoernej tektury, co gwarantuje
trwałość i wysoką jakość gry. Kartoniki zawierają obrazki o różnej teksturze przedstawiające
sceny z życia codziennego. Wymiar kartoników to: 9 x 9 cm.

ZALECANY PRZEDZIAŁ WIEKOWY:
Gra zalecana dla dzieci w wieku od 3 do 8 lat.
Gra zalecana jest również dla dzieci w różnym wieku oraz dzieci o specjalnych potrzebach, a
także dorosłych pragnących ćwiczyć percepcję dotykową, pamięć wzrokową oraz
spostrzegawczość.
Wgłębienie znajdujące się w dolnej części kartoników umożliwia ich prawidłowe ułożenie
podczas gry.

CELE DYDAKTYCZNE:
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Rozwój umiejętności obserwacji i spostrzegawczości.
Ćwiczenie pamięci wzrokowej i dotykowej za pomocą obrazków o różnych
teksturach.
Łączenie informacji otrzymanych za pomocą różnych zmysłów.
Ćwiczenie rozpoznawania kształtów za pomocą różnych tekstur.
Wzbogacanie słownictwa związanego z przedmiotami życia codziennego
przedstawionymi na kartonikach.

SYSTEM I RODZAJE GRY:
1. Gra pamięciowa klasyczna: Należy ułożyć kartoniki obrazkiem oraz wgnieceniem
w dół. Gracze, kolejno, odwracają do góry dwa kartoniki. Jeśli są jednakowe, gracz
zabiera je ze stołu. Jeśli nie są jednakowe, należy ponownie obrócić je obrazkiem w
dół. Grę wygrywa gracz, który uzbiera największą liczbę par kartoników o
jednakowych obrazkach.
2. Gra pamięciowa dotykowa: Należy ułożyć kartoniki obrazkiem oraz wgnieceniem
w dół. Gracze, kolejno, odwracają do góry dwa kartoniki w następujący sposób:
najpierw, należy obrócić jeden kartonik i dotknąć przedstawiony na nim obrazek,
aby zapoznać się z jego teksturą i kształtem; następnie gracz powinien zamknąć oczy
i obrócić drugi kartonik i odgadnąć, czy obrazki przedstawione na kartonikach są
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jednakowe. Pozostali gracze powinni zachować ciszę, aby umożliwić graczowi
skoncentrowanie się. Jeśli gracz uważa, że oba kartoniki są jednakowe, powinien to
powiedzieć głośno, a następnie otworzyć oczy, aby sprawdzić czy jego odpowiedź
jest prawidłowa. Jeśli jest prawidłowa, gracz zabiera obydwa kartoniki ze stołu. Jeśli
odpowiedź jest nieprawidłowa, należy ponownie obrócić kartoniki obrazkiem w dół
i kontynuować grę. Grę wygrywa gracz, który uzbiera największą liczbę par
kartoników o jednakowych obrazkach.
Rozpoznawanie obrazków: Należy wybrać 4 spośród 34 kartoników, z których
składa się gra. Następnie, należy zapoznać się z teksturą każdego z wybranego
kartoników. Należy potasować wybrane kartoniki i rozłożyć je obrazkiem w dół.
Następnie, zamykamy oczy i bierzemy jeden z 4 kartoników. Za pomocą dotyku i
pamięci sensorycznej, należy rozpoznać teksturę i odgadnąć, który kartonik
podnieśliśmy. Aby utrudnić grę, można zwiększyć liczbę rozpoznawanych
kartoników.
Słownictwo: Należy nazwać obrazki przedstawione na kartonikach.
Struktura językowa: Należy tworzyć zdania za pomocą obrazków przedstawionych
na kartonikach.
Powiązywanie obrazków: Należy łączyć w grupy kartoniki na podstawie wybranej
cechy lub tekstury przedstawionych na nich obrazków.

