22450 Torreta

Rozwój
Rozpoznawanie i nazywanie liczb, liczenie, pierwsze obliczenia, rozpoznawanie relacji wielkość – wartość, wstęp
do myślenia strategicznego.
Rozwój motoryki małej podczas budowy wieży, ćwiczenie
zręczności

Nazywanie oraz porównywanie różnic w wielkości i
wartości, nazywanie wyników obliczeń

4+
2

2-4

10 - 15 min

Zawartość		

a) 25 drewnianych klocków
b) 1 kostka z kolorami
c) 1 kostka z kropkami (1-6)
a)
						 		

b)

		

		

c)
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22450 Torreta
Różne liczby i kolory, różne długości i grubości: wybór odpowiednich klocków nie jest łatwy. Tylko najlepsi konstruktorzy, którzy
potrafią zbudować najwyższą wieżę zwyciężą. Gra wspomaga
rozwój umiejętności rozpoznawania kolorów, dostrzegania proporcji
wielkości i wartości oraz rozwija motorykę małą.

Pomysł na grę

Klocki to niezła zabawa, ale prędzej czy później proste układanie jednego na drugim może zacząć nudzić. Nasze klocki mają różne kolory
i wielkości oraz są oznaczone kropkami – można je wykorzystać w
dwóch różnych wersjach prostej gry.
Dzieci wybierają jedną z kostek (z kolorami lub z kropkami) i –
w zależności od wylosowanej wartości / koloru – tworzą wieże z
klocków. Zwycięzcą zostaje ten gracz, który zbuduje najwyższą wieżę.

Przygotowanie

Wszystkie klocki układamy tak, by leżały w zasięgu ręki każdego z
graczy. Należy wybrać wariant gry – kostka z kolorami lub kropkami.
W przypadku gry z kropkami gra jest czysto losowa, rozgrywka z
kolorową kostką wymaga odrobiny taktycznego myślenia od uczestników. Na początku gry należy również ustalić, co dzieje się w przypadku wywrócenia się którejś z wież. Można zdecydować się na stratę
kolejki – w czasie, gdy gracz odbudowuje swoją wieżę inni uczestnicy
grają dalej. Druga opcja to utrata wieży – klocki muszą wrócić na stół
do wspólnej puli i gracz rozpoczyna budowę od początku.

Zasady gry
kostka z kropkami

Najmłodszy gracz rozpoczyna grę. Po wylosowaniu na kostce jakiejś
wartości wybiera z puli klocek z taką samą liczbą kropek. W przypadku wylosowania „uśmiechniętej buźki” gracz może sobie wybrać
dowolny klocek z dostępnych. Następny gracz rozpoczyna swoją
rundę. Klocki układa się w wieżę zgodnie z wylosowaną na kostce
kolejnością.
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Zasady gry – kostka z kolorami

Najmłodszy gracz rozpoczyna grę. Po wylosowaniu na kostce jakiegoś
koloru gracz wybiera z puli klocek o takiej samej barwie i umieszcza
go przed sobą. W przypadku wylosowania „uśmiechniętej buźki”
gracz może sobie wybrać dowolny klocek z dostępnych. Rozpoczyna się tura następnego gracza. Uczestnicy układają klocki w wieżę
zgodnie z wylosowaną kolejnością. W tej wersji gry gracze muszą
dobrze zastanowić się, który klocek wybrać – szerokie, niskie klocki
są łatwiejsze do układania, ale nie dadzą zbyt wysokiej wieży, klocki
wysokie i wąskie znacznie trudniej stabilnie ułożyć, ale wieża będzie z
pewnością wyższa.


Zakończenie gry

W momencie wykorzystania ostatniego klocka w jakimś kolorze lub z
określoną liczbą kropek gra się kończy i zwycięzcą zostaje gracz, który
zbudował najwyższą wieżę.

Wskazówki dla rodziców

Gra w budowanie wieży to doskonały – i wesoły – sposób na wprowadzenie w pierwsze obliczenia i na pokazanie zależności między
wielkością i wartością. Dzięki temu Toretta staje się np. doskonałym
prezentem dla dzieci rozpoczynających edukację szkolną. Gracze mogą
zaznajomić się z liczbami, wielkościami i wartościami w sytuacji zabawy.
Ponieważ wysokość klocków odpowiada ich oznaczeniom liczbowym,
dzieci same mogą sprawdzać swoje umiejętności obliczeniowe.
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Wskazówki dla nauczycieli (przedszkolnych)
Proporcja między wielkością a wartością (wiek: 5+):
Ponieważ wysokość klocków jest tak dobrana, że np. 5
klocków z jedną kropką ma sumaryczną wysokość jak jeden
klocek z 5 kropkami, łatwo jest pokazać pojawiającą się
proporcję między wielkością a wartością.
Można użyć tej cechy, by rozpocząć wprowadzanie
pierwszych obliczeń.
Rozkład wartości (wiek: 5+ / 6+):
Na stole umieszczamy jeden klocek i wspólnie rozważamy,
czy – i na jakie wartości - można go „rozłożyć”.
Przykładowo: 5 można rozbić na kilka sposobów, między
innymi: 5 = 1 + 4 / 5 = 2 + 3 / 5 = 2 + 2 + 1
Wykonajcie porówania, poprzez ustawianie odpowiednich
kloców w wieże – dzieci spostrzegą, że składanie poszczególnych klocków daje wyjściową wyskokość

Ćwiczenie motoryki (wiek: 4+):
By wspomagać ćwiczenie motoryki można np. poprosić
dzieci praworęczne, żeby budowały wieżę tylko korzystając
z lewej ręki a dzieci leworęczne, by używały prawej ręki.
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Notatki
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Achtung! Für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet. Kleine Teile. Erstickungsgefahr.
Warning! Not suitable for children under 3 years. Small parts. Choking hazard.
Avertissement! Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.
Risque d’ingestion de petits éléments.
¡Atención! No apto para menores de 3 años. Peligro de atragantarse.
Contiene pequeñas piezas.
Waarschuwing! Niet geschikt voor kinderen onder 3 jaar.
Verstikkingsgevaar. Bevat kleine onderdelen.
Attenzione! Non adatto ai bambini di età inferiore a 3 anni.
Rischio di ingestione. Piccole parti.
注意! 不适合3岁以下儿童，产品包含小配件，
小孩可能吞咽.请您保留地址!

