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ZAWARTOŚĆ 
Gra zawiera 34 karty z grubą teksturą zgodną z silnie kontrastowymi ilustracjami. 
Wykonane zostały z mocnego, bardzo wytrzymałego i wysokiej jakości grubego 
kartonu.  

Średnica kart: 9 cm. 

Karton użyty do produkcji kart jest przyjazny dla środowiska i wyprodukowany został 
z drewna z lasów zarządzanych w sposób zrównoważony. Zawiera duże ilości 
materiałów pochodzących z recyklingu i jest w 100% przetwarzalny.  

ZALECANY WIEK GRACZY 
Dzieci w wieku 3-8 lat. 

Gra jest zalecana również dla osób z wadami wzroku, zarówno dzieci, jak i dorosłych, 
ponieważ karty mają szorstką teksturę z silnie kontrastującymi ilustracjami w 
podstawowych kolorach (białym, czarnym i czerwonym), co ułatwia ich rozróżnienie.  

Format i materiały, z których zostały wykonane karty, zachęcają do włączenia i 
uczestnictwa wszystkich dzieci, także tych z różnym stopniem upośledzenia wzroku: 
każdy może grać razem w tę samą grę. 

Możesz używać kart do klasycznych gier pamięciowych lub gier rozwijających i 
utrwalających pamięć dotykową.  

CELE EDUKACYJNE 
o Rozwijanie umiejętności grupowania wzrokowego i pamięci dotykowej.
o Rozwijanie uważności, obserwacji i pamięci przestrzennej.
o Ćwiczenie pamięci wzrokowej i dotykowej za pomocą obrazów, które mają

różne tekstury.
o Integracja informacji pochodzących z różnych zmysłów w uczeniu się o

przedmiotach.
o Ułatwienie integracji dzieci i dorosłych z wadami wzroku poprzez zabawę.
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SPOSÓB GRY I AKTYWNOŚCI  
 

KLASYCZNA GRA ĆWICZĄCA PAMIĘĆ 

1. Umieść wszystkie karty na stole rysunkami do dołu.  
2. Każdy z graczy obraca dwie karty na przemian. Jeżeli karty pasują do siebie, 

gracz zatrzymuje je. Jeśli karty nie pasują, odwróć je ponownie obrazkami do 
dołu, pozostawiając w tym samym miejscu.  

3. Gracz, który zgromadzi najwięcej kart wygrywa. 
 

GRA ĆWICZĄCA PAMIĘĆ DOTYKOWĄ 

1. Umieść wszystkie karty na stole rysunkami do dołu.  
2. Na zmianę każdy gracz odwraca dwie karty w następujący sposób: gracz 

podnosi pierwszą kartę, odwraca ją i dotyka palcami. Przed podniesieniem 
drugiej karty gracz zamyka oczy i musi odgadnąć, czy obie karty są identyczne 
pod dotykowym.  
Pozostali gracze powinni zachować ciszę, aby gracz mógł się skoncentrować.  
Jeśli gracz uzna, że obie karty są takie same, mówi to i otwiera oczy, aby 
sprawdzić.  
Jeśli odgadł prawidłowo, zatrzymuje karty. Jeśli nie udało się prawidłowo 
określić pary kart, odkłada kartę do dołu rysunkiem i przekazuje ruch 
kolejnemu graczowi.  

3. Gracz, który zgromadzi najwięcej kart wygrywa. 
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