
INSTRUKCJA

KARTY ZMYSŁÓW. 

rozwijają uważność i zmysły  

gra dla 2÷8 osób 

rekomendowany wiek: 
od 3 miesięcy  

zawartość pudełka: 
1) karty - 20 sztuk 
2) instrukcja 

Zabawa rozwija u dzieci zmysły, które umożliwiają uważne i 
świadome życie. 

OKO, NOS, UCHO, BUZIA, RĘKA ! 

Jak to śmierdzi! A to jest takie miękkie i przytulne. Czy wiesz co to są 
zmysły? Jak je wykorzystasz do poznawania świata? Czy zdołasz 
wyobrazić sobie smak czerwonego jabłka? A czy wiesz jak pachnie 
jabłko zielone? Zobacz w swojej wyobraźni jakie jest auto, ile kolców 
ma jeż i gdzie mieszka miś. Sprawdź czym różnią się obrazki a co 
mają ze sobą wspólnego. Czy udało Ci się odnaleźć różnicę między 
białymi a czarnymi kartami? 

Szukaj uważnie! Rozwijaj swoje zmysły i wyobraźnie!  



Celem gry jest pobudzić i rozwijać zmysły, którymi odbieramy 
świat, doświadczamy życia codziennego oraz rozumiemy uczucia
swoje i innych. 

Umiejętności: motywacja, samodyscyplina, budowanie relacji i 
zaufania, rozwijanie poczucia własnej wartości i samooceny, 
uważność, twórcze i szybkie myślenie, percepcja wzrokowa,
rozwijanie zmysłów, koncentracja - to ważne elementy w 
budowaniu dziecięcego sukcesu! 

WARIANTY GRY: 

"A TO CO?"  
1. Rozłóż karty na podłodze. 
2. Nazwij z dzieckiem wszystkie obrazki które się przed wami 
znajdują. 
3. Czy już wcześniej widzieliście te rzeczy? W kuchni? W 
przedszkolu? A może podczas niedzielnego spaceru? 
4. Szukajcie pięciu par.  

"ZMYSŁOWE MEMO" 
1. Znajdujemy pięć par. 
2. Mieszamy je i odwracamy tak by nie było widać obrazka. 
3. Po kolei odkrywamy dwie karty, gdy są inne odkładamy na 
miejsce, pary zabieramy. 

"MOJE ZMYSŁY"  
1. Losowo wybieramy kartę i opisujemy 
ją według pięciu zmysłów.  
2. W dwie osoby dzielimy się kartami po 5 z tą samą ilustracją, 
opisujemy kolejno używając zmysłów, nie powtarzając tego co 
powiedział poprzednik, moje auto jest czerwone, a moje jest 
zielone, moje pachnie nowością, a moje śmierdzi benzyną.  



"NAJSZYBSZY ZMYSŁ" 
1. Każdy otrzymuje taką samą ilość kart. 
2. Wykładamy karty jednocześnie, gdy są takie same mówimy 
ZMYSŁ, kto pierwszy zabiera je do siebie. 
3. Możecie też, gdy są takie same uderzyć w kartę ręka - liczy 
się sprawność - uważajcie na twardym podłożu. 
4.Lub gdy są takie same kto pierwszy stanie na baczność (dla 
utrudnienia grajcie leżąc na brzuchu, stanie na głowie jest 
jeszcze trudniejszą wersją:-) )   

"CZY JUŻ WIESZ CO TO JEST" 
1. Każdy losuje dla siebie kartę. 
2. Opisuje ją. 
3. Reszta zgaduje co jest na karcie. 
4. Zróbcie tabele wypisujcie punkty, na koniec zliczcie kto dziś 
został mistrzem ZMYSŁOWYCH zagadek. 

"KAR-TY CZYLI BAWIĘ SIĘ SYLABAMI" 
1. Wybierzcie kilka kart. 
2. Klaszczcie razem w dłonie i dzielcie na sylaby AU-TO. 
3. Przygotujcie zbiory 1,2,3,4. 
4. Układajcie karty w odpowiedni zbiór - dwie sylaby, kartę 
kładziemy przy zbiorze z liczbą 2. 

"WYOBRAŻAM SOBIE CO CHCĘ" 
1. Każdy gracz otrzymuje taką samą liczbę kart. 
2. Typujemy osobę która rozpoczyna rundę nie pokazując 
pozostałym graczom wybiera jedną kartę. 
3. Słowem, gestem, ruchem opisuje z czym kojarzy mu się 
karta. 
4. Pozostali szukają w swoich kartach obrazka który właśnie z 
takim gestem,ruchem, słowem kojarzy się. 



5. Wszystkie karty kładziemy na środek i rozkładamy. 
6. Możemy zgadywać która karta była Mistrza wyobraźni. 
7. Opowiadamy dlaczego wybraliśmy tę kartę (nie ma 
odpowiedzi bo nie miałem innej - postarajcie się Wasza 
wyobraźnia nie zna granic). 

Producent: 
Free Mind of Child Ltd 
www.freemindofchild.co.uk 

Przechowywanie: 
Produkt należy przechowywać w suchym miejscu, blisko dzieci, 
zabierając karty na wakacje, róbcie sobie przerwy wchodząc do 
basenu - grajcie na leżakach.  


