
3. Etap 11- gra opowiadanie

Grę wygrywa ten z graczy, który jako pierwszy pokona drogę by zdobyć

wymarzoną hulajnogę.

Cele gry:

- nabywanie doświadczeń logicznych i emocjonalnych;

- wdrażanie do respektowania umów, a także do znoszenie porażek;

- rozwijanie rozumowania przyczynowo- skutkowego.

Zasady gry:

Każdy z graczy stawia pionek na Starcie.

Grę rozpoczyna ten, kto wyrzuci większą liczbę oczek.

Ostatni rzut kostką do mety musi zgadzać się z brakującą liczbą oczek.

Była sobie wiewiórka mała co skakała i biegała w niezwykłą podróż po Polsce się

wybrała. Ale jak to droga przecież bywa długa bo na polu 3 spotka cię wiatr

l szaruga.

Pole nr 3. Musisz utrzymać równowagę żeby się nie przewrócić. Tracisz kolejkę.

Pole nr 5. I po deszczu nasza wiewiórka na polu nr 5 do kałuży daje nurka. Więc

osuszyć biedna musi się o trzy pola cofa się.

Pole nr 8. Wtem zaczęła marzyć trochę, marznąć moknąć już nie mogę muszę

zdobyć hulajnogę. Lecz niestety hulajnoga jest podobno bardzo droga. Poszła do

bobra pole 8, chyba nie zawadzi, może coś w tej sprawie mi poradzi. Jesteś na

poradzie, która trwa minut kilkanaście przesuwasz się do pola 19. Podczas drogi

rozjechały się wiewiórce nogi.

Pole nr 11. Wpadła wiewiórka w poślizg, tak się ślizgała, że do pola 17 poleciała.

Bobra rada nakazała by wiewiórka w lesie orzeszki zbierała, więc wiewiórka

w leśne gąszcze dała nurka.

Pole nr 21. Zbierasz orzeszki Tracisz kolejki.

Pole nr 23. W domu gdzie wiewiórka mieszka składa orzeszek do orzeszka. Pilnie

i w cichości liczy swoje oszczędności. Cofasz się o trzy pola.

Pole nr 30.Ruszyła wiewiórka w dalszą podróż, dźwigała aż trzy torebki, ale

pomógł jej zając krzepki. Dotarła do Warki gdzie co tydzień są jarmarki. Dzięki
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pomocy zająca szybciej pokonała drogę po swoją hulajnogę. Przeskakujesz na pole

nr 44. Szybciej pokonałaś drogę po hulajnogę.

Pole nr 33. Jak to w sklepie Pani sprzedawała, w długiej kolejce wiewiórka stała.

Tracisz kolejkę.

Pole nr 40. Ale nasza wiewiórka miła swoje pieniądze gdzieś zgubiła. Biedna co

robić nie wiedziała do zająca do Warki wrócić się musiała. Taka strata, wiewiórce

się w głowie nie mieści bo wraca do pola nr 30.

Pole 44. Pokonałaś całą drogę po hulajnogę. Wygrywasz!
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2, Plansza do gry opowiadanie" Wiewiórka i bóbr"

4. Etap 111-Gra o rozbudowanym wątku matematycznym

Cel gry:

doskonalenie umiejętności matematycznych- sprawnego liczenia w

możliwie szerokim zakresie oraz sumowania(premie) i odejmowania

(pułapki);

rozwijanie rozumowania przyczynowo- skutkowego;
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- wyrabianie odporności emocjonalnej poprzez udział w grze;

kształtowanie u dzieci zdolności do wysiłku intelektualnego w sytuacjach

napięć i wdrażanie do znoszenia porażki bez przerywania i porzucania

czynności.

Zasady gry:

Wiewiórka rusza w dalszą drogę bo chce zdobyć nową hulajnogę. Więc orzechów

uzbierać trzeba nie mało, by znów je j się udało. Droga okazuje się być niezbyt

dobra bo pokryta jest zagadkami od mądrego bobra.

l. Każdy z graczy ustawia pionek na STARCIE. Grę rozpoczyna ten, kto jest

najmłodszy z graczy. Każdy z graczy otrzymuje portfelik (który można

wykonać z papieru) lub jakiekolwiek pudełko na orzeszki.

2. Grający po kolei rzucają kostką i przesuwają pionek o tyle pól ile kostka

wskazała oczek.

3. Pola na których znajdują się orzechy są gratisami - dostajesz tyle orzechów,

ile jest na danym polu.

4. Pola ze ZNAKIEM ZAPYTANIA -?- zawiera zagadkę. Jeśli prawidłowo

odpowiesz otrzymujesz trzy orzechy.

5. Pola zaznaczone na czerwono kryją w sobie kolejne przygody, którym

trzeba sprostać.

Pole nr 2. ZAGADKA

Co to za pani, w złocie, w czerwieni,

sady pomaluje, lasy przemieni,

a gdy odejdzie gdzieś w obce kraje,

śnieżna zawieja po niej zostaje (jesień)

Jeśli dobrze odpowiedziałeś bonus dostałeś.3 orzechy dostałeś ina pole 10

poleciałeś.

Pole nr 4. ZAGADKA

Co to jest? Odgadnij!

Leci tylko w dół.

Jest tylko na dworze.

Suchy być nie może. (deszcz)
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Pole nr 5. Zahaczyłeś o konar drzewa, zgubiłeś 2 orzechy. Musisz je wyjąć z

portfelika.

Pole nr 7. ZAGADKA

Wiosną zielono rosną,

latem - gadają z wiatrem,

jesienią - barwy zmienią,

a zimą - śnią pod pierzyną. (liście)

Pole nr 9. Dostaniesz od bobra 4 orzechy, jeśli podzielisz swoje imię na sylaby.

Pole nr 10. ZAGADKA

Gdy na deszcz się zbliża,

chętnie go otwierasz. (parasol)

Pole nr 12. Zgłodniałeś w podróży, zjadłeś 2 orzechy. Musiszje wyjąć z portfelika.

Pole nr 14. ZAGADKA

Dobra gotowana, dobra i surowa,

choć nie pomarańcza lecz pomarańczowa.

Kiedy za zielony pochwycisz warkoczyk

i pociągniesz mocno - wnet z ziemi wyskoczy. (marchewka)

Pole nr 15. Wpadłeś w kałuże. Zgubiłeś 2 orzechy. Musisz je wyjąć z portfelika.

Pole nr 16. ZAGADKA

Wiosną w zieleń wplotła białych kwiatów liście.

Teraz ma korale, a zgubiła liście. (jarzębina)

Jeśli dobrze odpowiedziałeś bonus dostałeś ina pole 23 poleciałeś.

Pole nr 18. ZAGADKA

Choć przytulne ma mieszkanie,

na zimę futro zmienia.

Żaden orzech nie jest dla niej

trudny do zgryzienia? (wiewiórka)

Pole nr 20. ZAGADKA

Berecik czerwony w białe kropeczki.

Nie chcą go brać dzieci ani wiewióreczki. (muchomor)

Jeśli dobrze odpowiedziałeś bonus dostałeś, lecz na pole 10 cofnąć się musiałeś.

Pole 21. Miałeś szczęście na drodze leżały 2 orzechy - dostajesz je.

Pole nr 23. ZAGADKA

19



Ma nóżkę, nie ma buta.

Ma kapelusz nie ma głowy.

Czasem gorzki i trujący,

częściej smaczny jest izdrowy. (grzyb)

Pole nr 44. Koniec Gry! Przeliczasz Orzeszki.

Po przejściu całej planszy każdy z graczy przelicza orzeszki. Wygrywa ten z

graczy, który uzbierał większą liczbę orzeszków.
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3. Plansza do gry o rozbudowanym wqtku matematycznym" Wiewiórka i bóbr"
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