
Z „Gąsienic i wieżyczek” można korzystać na wiele sposobów. Dzieci 
mogą łączyć kolorowe koraliki do „wież” i „gąsienic”. Koraliki można 
łączyć ze sobą w losowej kolejności lub posortowane według koloru. W 
tej wersji gry dopasowanej kolorystycznie koraliki ułożone obok siebie 
muszą mieć ten sam kolor - tzn. boki muszą się zgadzać - jak w 
Domino.

ź 36 koralików do sztaplowania i nawlekania,

ZAWARTOŚĆ:

ź 4 wieże do ustawiania w stos (trzy koraliki na wieżę),
ź 4 gąsienice do nawlekania (siedem koralików + korek końcowy na 

gąsienicę),
ź 16 kart wzorów,

„Gąsienice i wieżyczki” poprawiają koncentrację, koordynację oko-ręka i 
poprawią rozwój percepcji wzrokowej.

WARTOŚĆ EDUKACYJNA:

ź instrukcja do gry.

ZASADY GRY:

„Gąsienice i wieżyczki” to idealne źródło wsparcia dla umiejętności 
motorycznych dzieci. Układanie i nawlekanie koralików pomaga 
dzieciom rozwijać umiejętności ręki i promuje rozpoznawanie kolorów. 
W krótkim czasie dzieci będą mogły tworzyć kolorowe gąsienice i wieże 
i rozpoznawać sekwencje kolorów.

GĄSIENICE I WIEŻYCZKI
NUMER ARTYKUŁU: 220 048                 
                                                                             /+18 msc



Koraliki są odpowiednie dla małych rączek. Małe dzieci pokochają 
tworzenie kolorowych lub wielokolorowych gąsienic i wież z koralików. 
Koraliki mogą być wykorzystywane do zabawy, pozwalającej dzieciom 
na pełne opanowanie swojej kreatywności. 

Przed rozpoczęciem gry, opiekun / nauczyciel przedszkola powinien 
pokazać dzieciom, jak nawlekać lub układać koraliki. Idealnie, opiekun / 
wychowawca powinien grupować dzieci wokół siebie (maksymalna 
wielkość grupy to sześć dzieci) z koralikami pośrodku - na stole lub w 
inny sposób. 

Opcja gry 1

Trudniejsza wersja
Na początku gry każdy gracz otrzymuje taką samą liczbę koralików. Wieża 

lub gąsienica jest przekazywane od gracza do gracza. Jeśli gracz nie 
może dodać pasującego koralika, gdy nadejdzie jego kolej, wtedy on / 
ona traci kolejkę. Zwycięzcą jest pierwszy gracz, który ułoży swoje 
koraliki w prawidłowej kolejności w wieżę lub gąsienicę.

Opiekun / nauczyciel przedszkola powinien następnie dać każdemu 
dziecku wieżę lub gąsienicę i zademonstrować na swojej wieży lub 
gąsienicy, jak układać koraliki w stosy lub nawlekać. Kiedy wszystkie 
dzieci pojmą, jak układać i / lub nawlekać koraliki, mogą bawić się 
koralikami, wieżami i / lub gąsienicami swobodnie. Dla dzieci 
ekscytujące jest odkrywanie „Gąsienic i wieżyczek” i układnie różnych 
kombinacji kolorystycznie.

W „Gąsienice i wieżyczki” można grać tak samo, jak w Domino. W tej opcji 
gracze mogą nawlekać lub układać koraliki tylko z pasującymi 
kolorowymi bokami.

Podobnie jak w opcji gry 1, koraliki są umieszczane na środku, aby 
wszyscy gracze mogli je zobaczyć. W tej grze potrzebujesz jednak tylko 
jednej wieży lub gąsienicy. Najmłodszy gracz, może wybrać pierwszy 
koralik. Robaczek lub wieża są przekazywane kolejnym graczom, którzy 
dokładają odpowiedni koralik. W ten sposób mogą być wykonywane 
różnorodne kolorowe wieże i gąsienice.

Opcja gry 2

Łatwa wersja



Opcja gry 4

Ta odmiana gry z kartami wzorów jest odpowiednia do nadzorowania gry 
grupowej lub indywidualnej gry. Gracze otrzymują wzór na karcie wzoru, 
który następnie próbują skopiować. Starsze dzieci mogą wziąć udział w 
konkursie, aby zobaczyć, kto jako pierwszy prawidłowo ułoży lub 
nawlecze koraliki wg wzoru.

Opcja gry 3

Aby zwiększyć poziom trudności, nauczycielka przedszkola może ukryć 
gotową wieżę lub gąsienicę - w wyniku czego dzieci muszą polegać na 
swojej krótkotrwałości pamięć do prawidłowego układania wzoru lub 
wątku. Jak tylko gracze pomyślą, że ukończyli prawidłowo swoją wieżę 
lub gąsienicę, mogą porównać swoje wieże / gąsienicę z oryginalną. 
Zwycięzca jest pierwszym graczem, który poprawnie ułoży nawlecze 
koraliki lub gracza z największą liczbą poprawnych koralików.

W tej odmianie gry dzieci kopiują nauczyciela przedszkola. Wychowawca 
układa wieżę lub gąsienicę z dziećmi. Następnie umieszcza wieżę lub 
gąsienicę przed dzieckiem / dziećmi, aby mogły na nie spojrzeć. Dzieci 
próbują układać wieżę lub gąsienicę w ten sam sposób, wykorzystując 
swoje umiejętności obserwacji i pamięci.
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Przechowywać w suchym pomieszczeniu. Unikać wilgoci! Do czyszczenia używać suchej 
lub lekko wilgotnej, bawełnianej szmatki (inne materiały mogą porysować powierzchnię). 
Stosować czystą wodę, bez detergentów 
i rozpuszczalników. 

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:

BEZPIECZEŃSTWO:
Przed podaniem dziecku zabawki upewnij się, że produkt jest kompletny i nieuszkodzony. 
Opakowanie nie jest integralną częścią produktu i należy je usunąć wraz z wszystkimi 
elementami przed podaniem zabawki dziecku. Opakowanie nie służy do zabawy. 
Opakowanie foliowe może być niebezpieczne dla dziecka. Aby uniknąć możliwości 
uduszenia należy je usunąć wraz z wszystkimi jego elementami. Zachowaj instrukcję 
użytkowania ze względu na ważne informacje. 

Zabawka spełnia normy dotyczące bezpieczeństwa zabawek określone w dyrektywie Unii Europejskiej.
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