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- 1 dziecko/ dorosły lub 2 graczy
Odpowiednie dla dzieci powyżej 2,5 roku.

- Prosta i zabawna gra do nauki kształtów. Dwa 
tryby gry: tryb "nauka", gdzie dzieci mogą się 
nauczyć kształtów razem z osobą dorosłą i tryb 
"szybkość" dla 2 graczy. 

- Zawartość: 2 kotki, 2 zestawy 10 kart 
"dziurawa koszulka" o różnych kształtach, 10 
kart "ubrany kotek".

Cel gry: zebrać 10 kart "ubrany kotek".

Tryb nauka: 

Przygotowanie gry:
Umieść 1 kotka i 1 zestaw 10 kart "dziurawa 
koszulka" przed dzieckiem. Połóż obok karty 
"ubrany kotek" na kupce, zakryte. Zanim 
rozpoczniesz, pomóż dziecku nazwać kształty 
na karcie "dziurawa koszulka".

Jak grać:
Odwróć pierwszą kartę "ubrany kotek". Dziecko 
patrzy na nią i nazywa kształt na koszulce 
kotka. Następnie zerka na karty z 
"dziurawymi koszulkami", aby znaleźć kształt, 
który będzie pasował do karty "ubrany kotek". 
Kiedy dziecko uzna, że znalazło właściwą kartę, 
zabiera ją i kładzie na kotku.  

Primo ludoPL



• Jeśli dziecko ma rację, zatrzymuje kartę 
"ubrany kotek".
• Jeśli się pomyli, pomóż mu zapamiętać nazwę 
kształtu na "ubranym kotku" i znajdź pasującą 
"dziurawą koszulkę". Dopasuj ją do kotka i 
sprawdźcie oboje, czy pasuje. Dziecko nie 
zatrzymuje karty "ubrany kotek", zamiast tego 
umieszcza ją zakrytą na dole kupki. Następnie 
dorosły odwraca kolejną kartę "ubrany kotek". 

Tryb "szybkość":

Cel gry: Zdobyć jak najwięcej kart "ubrany kotek" 
jak to możliwe.

Przygotowanie do gry:
Każdy z graczy bierze 1 kartę z kotkiem i 1 zestaw 
10 kart z "dziurawą koszulką", które umieszczają 
przed sobą. Potasujcie karty "ubrany kotek" i 
połóżcie je zakryte na kupce. Jeden z graczy 
odwraca kartę "ubrany kotek". Pierwszy z graczy, 
który odnajdzie właściwą "dziurawą koszulkę" i 
położy ją na swoim kotku, tak aby pasowała, 
zdobywa kartę, która została odwrócona. Jeśli 
gracz się pomyli, musi oddać jedną z wygranych 
kart i odłożyć ją na koniec kupki. Nowa karta 
zostaje odsłonięta.  

Koniec gry: Kiedy skończą się karty "ubrany 
kotek", wygrywa gracz, który zgromadził ich 
najwięcej. 
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