Nr art.:
Wiek: 4+
Czas gry:

20 min.

Ilość graczy:

1-4

Potworki Doodle
Czy znasz już smoka Juliusza? Mieszka on razem ze swoimi przyjaciółkami - bystrą Filiną i mądrą sową
Paulą w wielkim, starym zamczysku, którego zakamarki są pełne ekscytujących tajemnic. Tajemnice
te tylko czekają na odkrycie.
Juliusz i Filina przesiadują przez starym kominkiem zamczyska i oczekują w napięciu. Paula obiecała
mi przygotować wielką niespodziankę. W bibliotece znalazła starą księgę o potworach. Wymawiając
słowo potwór szepce tajemniczo. Juliusz i Filina otwierają oczy ze zdumienia. „Potworki te grasują w
całym zamku. Są one zawsze skore do zabawy i z łatwością zmieniają swoje kolory i wzorki“ opowiada oczytana sowa Paula. „Juhuu! Chodźmy więc na wielkie poszukiwanie potworków!“ krzyczą wszyscy razem.
Czy i wy widzieliście już kiedyś potworka? Spróbujcie zebrać możliwie jak najwięcej kształtów i
wzorów szlaczków, tak aby stworzyć własnego, bardzo szczególnego potworka Doodle.
Zawartość opakowania
7 kredek świecowych
4 zielone szablony części ciała potworków (1x głowa, 1x tułów, 1x ramię, 1x noga)
1 karta potworka
20 kart do gry z potworkami
20 żetonów (6 x zielonych, 6 x żółtych, 8 x czerwonych)

Przygotowanie do gry:
Rozłóż obrócone do góry zielone i czerwone żetony na stole, tak aby wszyscy uczestnicy mogli po nie
łatwo sięgać. Żetony nie mogą nachodzić jeden na drugi. Dla każdego gracza przygotuj kartę papieru
(przynajmniej DIN A4). Szablony części potworka i kredki ułożyć na bok, tak aby były łatwo dostępne.
Karta z widokiem potworka umieszczana jest w dobrze widocznym miejscu dla wszystkich graczy,
najlepiej po środku stołu.
-

Rozłożyć zielone i czerwone żetony.
Przygotować kartki papieru (DIN A4).
Przygotować szablony potworka i kredki.
Kartę z rysunkiem potworka ułożyć w
samym środku stołu.

Karty do gry i żetony żółte wykorzystywane są na poziomie zaawansowanym gry.
Cel gry:
Każdy gracz rysuje za pomocą szablonów potworka na wzór przedstawiony na karcie swojego
własnego potworka Doodle. W każdej rundzie malowana jest jedna część ciała potworka i
kolorowana/ wypełniana odpowiednim wzorkiem. Kto jako pierwszy namaluje całego potworka
wygrywa!

Przebieg gry:

Przyjrzyj się dokładnie karcie potworka. Na karcie pokazane jest dokładnie, jakie i ile części ciała ma
potworek. Najmłodszy gracz zaczyna. W każdej rundzie każdy gracz musi odkryć dwa żetony - jeden
zielony i jeden czerwony. Zielony żeton informuje gracza, którą część ciała potworka może odrysować
za pomocą szablonu. Czerwony żeton informuje gracza jakim wzorkiem musi wypełnić odrysowaną
na kartce papieru część ciała potworka. Kolor kredki, która odrysujesz część ciała oraz kolor
wypełnienia szlaczkiem jest dowolny. Przed rysowaniem zwróć uwagę na położenie części ciała
potworka i ich rozmiary, tak aby cały potworek zmieścił się na kartce papieru.
Wskazówka: Potworek zmieści się na kartce DIN A4, jeśli ułożysz kartkę papieru przed sobą w pozycji
pionowej.
-

-

W każdej rundzie gry odkrywasz jeden
zielony i jeden czerwony żeton.
żeton zielony = część ciała
żeton czerwony = wzorek/ szlaczek
wypełnienia
Najpierw odrysuj część ciała potworka
korzystając z załączonego szablonu, a
następnie wypełnij wzorkiem.
W każdej rundzie możesz wybierać
dowolne kolory kredki.
Ponownie obrócić żetony i zapamiętać
ich pozycję na stole.

Po skończeniu rysowania obydwa żetony zakrywane są z powrotem i odkładane do innych.
Ale uwaga: zapamiętaj, gdzie znajduje się twój ulubiony wzorek, być może w następnej rundzie gry
znów ci się on przyda. Inni uczestnicy powinni zapamiętać położenie zielonego żetonu, jeśli akurat
właśnie też potrzebna im jest ta sama część ciała.
Wskazówka:
zielony żeton musisz obejrzeć bardzo dokładnie. Przykładowo istnieje tylko jeden szablon dla dwóch
ramion i dwóch nóg, ale właśnie dlatego dwa różne żetony oznaczające dokładną pozycję tej samej
części ciała. Konieczne będzie rozróżnienie lewo- i prawostronnego żetonu. Już narysowałeś
wcześniej prawą nogę? Oznacza to, że nie możesz w następnej rundzie odwrócić znowu żetonu z
prawą nogą. Powinieneś postarać się koniecznie zebrać jeszcze brakujące części ciała.
Teraz kolej na następnego gracza.
Mój potworek ma już głowę:
Jeśli znów wyciągnąłeś zielony żeton z częścią ciała, którą twój własny potworek już ma, to tracisz
kolejkę. W tej rundzie nie wyciągasz też czerwonego żetonu z wzorkiem.

Koniec gry:
Kto pierwszy narysuje całego potworka zwycięża. Wszyscy inni gracze oczywiście mogą dokończyć grę
i narysować swoje potworki.
Wariant dla specjalistów od potworków (wersja zaawansowana):
Spróbuj odrysować wesołe potworki przedstawione na kartach do gry. W tym celu każdy gracz
wyciąga jedną z 20 kart do gry i kładzie ją otwartą przed sobą na stole. Teraz w grze używane są
zarówno zielone jak i żółte żetony. W tym wariancie gry nie korzystamy z czerwonych żetonów.
-

Rozłożyć zielne i żółte żetony na
środku stołu.
Przygotować kartki papieru (DIN
A4).
Każdy gracz losuje kartę do gry z
potworkiem.
Przygotować szablony potworka
i kredki.
W każdej rundzie możesz
wybierać dowolne kolory kredki.

Pierwszy gracz najpierw wyciąga jeden zielony żeton, ponieważ najpierw należy uformować
potworka.
Jeśli wyciągniesz część ciała (żeton zielony), którą twój potworek już posiada i której już nie
potrzebujesz, to odkładasz zielony żeton z powrotem i wyciągasz żeton żółty.
Na żółtych żetonach znajdziesz różne dodatkowe elementy jak oczy, buzie i pazury. Jakie i ile takich
elementów potrzebujesz dla swojego potworka, tak aby był kompletny, pokazane jest na
wyciągniętej przez ciebie karty do gry z potworkiem. Przyjrzyj się dokładnie, gdzie na potworku
umiejscowione są dodatkowe elementy.

Po zebraniu wszystkich części ciała potrzebnych dla twojego potworka w następnych rundach
wyciągasz tylko żółte żetony.
Wskazówka: Sam możesz zdecydować jakimi kolorami narysujesz dodatkowe części ciała. Możesz je
przemalować na swojego potworka dokładnie jak pokazano na obrazku lub poruszyć własną fantazję.
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-

Najpierw wyciągamy zielone żetony, tak
aby namalować całe ciało potworka z
wszystkimi częściami

-

wyciągamy żółte żetony dla
dodatkowych części ciała, jeśli:
 wyciągnąłeś część ciała, którą twój
potworek ma już, lub której w ogóle
nie posiada
 ciało twojego potworka jest gotowe

-

narysuj dodatkowe części ciała kolorami
własnego wyboru
narysuj dodatkowe części ciała na
podstawie wzorca potworka na
wyciągniętej karcie

Po wyciągnięciu dodatkowej części ciała (na żółtym żetonie), której twój potworek nie ma lub która
jest już narysowana, twoja kolejka przepada.
I w tym wariancie wygrywa ten gracz, który jako pierwszy narysuje kompletnego potworka. Wszyscy
inni gracze oczywiście mogą dokończyć grę i narysować swoje potworki.
Fantazyjne malowanie
Poznałeś już różne wzory i szlaczki. Może sam spróbujesz wymyślić jakiś nowy wzór? Spróbuj
wymyślić swój własny wzór.
Dla szczególnie kreatywnych dzieci mamy również świetne pomysły: wykorzystaj szablony
potworkowe i namaluj zupełnie własnego potworka Doodle. Wymyśl własne wzory i ornamenty,
którymi ozdobisz swojego potworka Doodle, tak aby był zupełnie niepowtarzalny. Po skończeniu
obejrzeć i porównać można wszystkie potworki, które powstały.

Wskazówka: Jeśli znajdziesz większy arkusz papieru możesz narysować w ten sposób całą gromadę
przyjaciół potworka i jego całą rodzinę. A co powiesz na pomysł narysowania jednego ogromnego
potworka wspólnie z innymi dziećmi?

Podpisy pod rysunkami w instrukcji

Przyjrzyj się dokładnie karcie potworka. Tak powinien wyglądać twój potworek.
Spróbuj przerysować potworka z karty.
Po zebraniu wszystkich rysunków potworków możemy otworzyć nawet małą wystawę.
Kredki świecowe
Kartka papieru (DIN A4 lub większa)
Doodle = bazgrać
Żetony do gry:

zielone = części ciała
czerwone = wzorki
żółte = dodatkowe części ciała

Zabawa wspomaga:
postrzeganie wizualne, motorykę ruchową ciała, kreatywność
rozpoznawanie kształtów i form
pamięć, zapamiętywanie kształtów i wzorów
rozumienie proporcji

Tekst na opakowaniu
Mały smok Juliusz i jego przyjaciółki znajdują w bibliotece starego zamku księgę pełną tajemnic.
Księga ta opisuje niesamowite potworki Doodle… ale jak mogą wyglądać potworki Doodle? Dzieci w
trakcie zabawy przerysowują potworki z kart do gry i rozwijają swoją kreatywność. Gra Potworki
Doodle rozwija postrzeganie wizualne i motorykę ruchową dzieci. Wesoła gra z potworkami z
elementami malowanki rozwija w zabawny sposób postrzegania form, kształtów, linii i wzorów przez
dziecko. Najmłodsi zapamiętują formy i wzorki, a gra w rysowanie potworków umożliwia im w
rysunkowy sposób ich odwzorowanie.
Pudełko: Kreatywna gra w rysowanie potworków

Wskazówki dla opiekunów:
Gra pozwala na rozwijanie następujących zdolności i talentów dziecka:
Motoryka:
- rozwijanie umiejętności chwytania - zróżnicowanie, rytmiczne ruchy
- przygotowuje do szkoły
- ćwiczenie ruchów związanych z pisaniem, koordynacja ruchów, zauważanie konturów
ograniczających i granic kartki
- koordynacja ruchów ciała
Edukacja matematyczna:
- odwzorowanie wzorów, obrazów i szeregów
Kreatywność:
- rysowanie wzorów, pobudzanie fantazji
Język i nauka języka:
- nazywanie części ciała
- opowiadanie historii wymyślonych
- rozwijanie struktur gramatycznych

Nauka zabawy w zespole:
- przestrzeganie reguł gry

Wskazówki dla rodziców:
Potworki Doodle to idealna gra – również do podróży. Gra Potworki Doodle pozwala dzieciom na
rozwijanie fantazji i puszczenie jej wodzów. Grając przygotowują się przez zabawę do szkoły,
rysowanie szlaczków i wzorków stanowi pierwszy krok przygotowania do nauki pisania. Dzieci uczą
się zauważać i uwzględniać kontury rysunkowe, uczą się koordynować swoje ruchy potrzebne do
pisania. Rozwijają również koncentrację i pamięć.
Ale i rodzice na pewno oddadzą się świetnej zabawie i pozwolą się porwać swoim dzieciom w
fantazyjny "Świat potworków".

