Trefliki poznają

Pory roku

Trefliki poznają: Pory roku to gra edukacyjna, która w zabawny

sposób pomaga prześledzić, jak zmieniają się pory roku i jak wygląda każda
z nich. Gra ćwiczy zdolności poznawcze, spostrzegawczość i logiczne
myślenie. Pomaga również rozwijać słownictwo i umiejętność opowiadania.
Do gry dołączone są propozycje zabaw. Produkt polecany jest dla dzieci
od trzeciego roku życia.

Opakowanie zawiera:
• 4 plansze przedstawiające domek i podwórko Treflików podczas różnych
pór roku
• 24 duże kartoniki z elementami kojarzącymi się z porami roku
• instrukcję z propozycjami 6 zabaw.
Serial „Rodzina Treflików” to skierowana do najmłodszych widzów polska
produkcja filmowa w reżyserii Marka Skrobeckiego, współtwórcy
nagrodzonego Oscarem filmu animowanego „Piotruś i wilk". Jest to opowieść
o zabawnych i niezwykłych historiach z życia Treflika, jego siostry Treflinki,
ich rodziców i przyjaciół.
Serial wyróżnia się na tle innych bajek. To animowany musical z wpadającymi
w ucho piosenkami, zrealizowany techniką lalkową. Głosu postaciom w serialu
użyczyli znani artyści: Jarosław Boberek, Joanna Jabłczyńska, Krystyna
Tkacz czy Cezary Kwieciński. Piosenkę tytułową śpiewa Natalia Kukulska.
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Informacje o grze:
Wiek graczy: 3+
Liczba graczy: 1-4
Czas rozgrywki: 10-25 min

Propozycje zabaw
1. Poznajemy pory roku z Treflikami
Układamy wszystkie kartoniki obrazkami do góry. Zadaniem dziecka jest
dopasować odpowiednie kartoniki do plansz przedstawiających domek
i podwórko Treflików podczas różnych pór roku.

2. Treflikowa loteryjka
Każdy uczestnik zabawy otrzymuje jedną planszę z domkiem Treflików.
Kartoniki ułożone są na wspólnym miejscu obrazkami do dołu. Gracze
po kolei wybierają po jednym kartoniku – jeśli pasuje on do ich obrazka,
układają go przy nim, jeśli nie, to odkładają z powrotem na wspólne miejsce.
Wygrywa ten, kto pierwszy skompletuje wszystkie kartoniki pasujące do
danej pory roku.

3. Do startu, gotowi, start!
Każdy uczestnik zabawy otrzymuje jedną planszę z domkiem Treflików.
Wszystkie kartoniki są ułożone obrazkami do góry. Kto pierwszy odnajdzie
wszystkie kartoniki pasujące do jego obrazka z porą roku – wygrywa.

4. Opowiadanie
Po kolei układamy na środku każdą planszę z domkiem Treflików. Zadaniem
dziecka jest opowiedzenie, z czym kojarzy mu się dana pora roku, co w niej
lubi, a czego nie. Którą porę roku lubi najbardziej? Dlaczego?

5. Bajkopisarz
Zakryte kartoniki z obrazkami mieszamy i losujemy po 3 dla każdego z graczy.
Zadanie polega na ułożeniu i opowiedzeniu historii, której bohaterami będą
postacie z serialu o Treflikach i w której użyte zostaną elementy
z wylosowanych obrazków.
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6. Zgaduj-zgadula
Wszystkie kartoniki są ułożone obrazkami do dołu. Każdy uczestnik zabawy
po kolei losuje jeden kartonik i nie pokazując go pozostałym, próbuje
opowiedzieć, co jest na obrazku, nie wypowiadając nazwy rzeczy z obrazka.
Kto zgadnie, o jaki obrazek chodzi, zabiera go na swój stosik. Wygrywa ten,
kto zgromadzi najwięcej kartoników.

Spis rysunków w grze:
Wiosna – drzewo z kwiatami, przebiśniegi, bocian, motyle, pisanki, bazie
wierzbowe
Lato – wiaderko z łopatką, leżak i okulary przeciwsłoneczne, kąpielówki
i czapka z daszkiem, słoneczniki, lód na patyku, piłka
Jesień – żołędzie, dąb z kolorowymi liśćmi, dynie, jeż, grzyby, kosz z liśćmi
i grabie
Zima – wróble, łyżwy, bałwanek, sanki, czapka i rękawiczki, drzewo bez liści
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Nasze produkty zostały opracowane i wyprodukowane w Polsce.
Zespół: Paulina Kortas, Adam Bukowski,
Bartosz Odorowicz,
Adam Strzelecki, Jacek Zdybel
TREFL SA
Kontenerowa 25
81-155 Gdynia
Poland
www.trefl.com

Opracowanie graficzne: Adam Strzelecki
Opracowanie techniczne: Aleksandra Niesłuchowska,
Grzegorz Traczykowski

