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Gra oparta jest na zasadach loteryjki obrazkowej. 
W grach może uczestniczyć 2 lub 4 graczy. Jeżeli do gry 
przystępują dwaj gracze, mogą w grze wykorzystywać po 
dwie plansze równocześnie. 

GRA I
Osoba prowadząca rozdaje uczestnikom gry 

plansze, a gracze wykładają plansze stroną, na której są 
duże obrazki z porami roku. Z zestawu kartoników 
prowadzący usuwa 3 sztuki kartoników z myszkami, po 
czym losuje kolejno kartoniki i wykłada po jednym przed 
graczami, tak, aby każdy widział obrazek. Jeżeli gracz 
odszuka przedmiot na swojej planszy, zgłasza się po 
kartonik do prowadzącego grę, wskazując na swojej 
planszy odpowiedni rysunek. Ten z graczy, który pierwszy 
zgromadzi 8 tafelków – wygrywa.
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GRA II

Po rozdaniu plansz uczestnikom gry, gracze rozkładają 
je tak, aby była widoczna strona z dużą ilustracją. Wszystkie 
kartoniki rozkłada się obrazkiem w dół na stole. Gracze 
kolejno losują tafelki. Jeżeli tafelek pasuje do obrazka gracza, 
gracz go zatrzymuje; jeżeli nie, odwraca go i odkłada na stół. 
Do gry przystępuje następny gracz. Jeżeli gracz trafi na 
tafelek z myszką, który jest w tej grze jokerem, zatrzymuje go 
dla siebie. Ten z graczy, który pierwszy zgromadzi komplet:
8 tafelków (licząc z jokerami) – wygrywa!

GRA III

Po rozdaniu plansz, gracze wykładają je stroną 
z napisami: wiosna, lato, jesień, zima. Prowadzący wykłada 
jeden kartonik i pyta graczy z jaką porą roku kojarzy się ten 
rysunek. Jeżeli na pytanie odpowie gracz, który ma planszę 
z porą roku, z którą identyfikowany jest obrazek, prowadzący 
podaje mu kartonik, a gracz odkłada go na odpowiednie 
miejsce na swojej planszy. Wygrywa ten z graczy, który 
pierwszy zgromadzi wszystkie kartoniki na planszy. Gra jest 
okazją do rozmowy z dziećmi o tych czynnościach 
i zdarzeniach, które występują zazwyczaj w konkretnych 
porach roku. 
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polecamy także:

Polecamy także
inne gry edukacyjne:

BYSTRE OCZKO
ZABAWA W CZYTANIE
LITERY SYLABY WYRAZY
SYLABY
DOBRE WYCHOWANIE
GRA W CHOWANEGO
ZEGAROWE LOTTO
ORTOGRAFIA NA WESOŁO

ilustracje: Dorota Szoblik
grafika i skład: Studio Adamigo 
opracowanie gry i teksty: Julia Pogorzelska 
przygotowanie do produkcji: Zofia Dziewiątkowska


