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PAM!ĘC DzWlĘKoWA
Gra dla 2 + 3 graczy od 5 lat

ZAWARTośĆ PUDEŁKAI

]'Klocki ]6sŻt'
2. Plansza
3 Kostka kolorowa
4. lnstrukcja 9ry
5) Notes

Gra, którą uczy uważnego słuchonią, identyfikowanid,
różnicowonid i zdpdmiętywanią dźwięków. Rozwija
pąmięć słuchowq, wrążliwość słuchowq oraz koordynącję
5łu chowo - wzrokowo - ru ch ową.

lwariantgry
rekwizyty: ']6 klocków

Klocki na eŹy rozłożyć na stole ub podłodze. WsŻystkie klocki powinny być

Wymleszane lułożone ścianką Wyróżnioną kololem do dołu (tak by nie było jej

Widać)' Grę lozpoczyna najmłodszy glacz' Wybiera on jeden z k ockóW unosi

9o]potrząsa nim' Następniedrugą rękąWybiera drUgik]ocek iteź nim potrŻąsa'

Jeśli stwierdŻi, Źe dźWięk potrząsanych k]ockóWjest takisam, odkłada je obok

siebie' ]eśli klocki będą 
'niały 

różny dźwięk, to odkłada je na swo]e miejsce'

Gracz, któly W swojej kolejce stwieldzi, źe zna azł k|ocki o tym sarnym dźWięku

musi pokazać wyróźnioną kolorem spodnią ściankę kockóW. Jeżeli kolory

ścianek będą takie sanre, to ŻnacŻy' Źe klocki mają ten sam dźWięk i qracz

otrzyrnuje 2 punkty' ]eśli kolory będą różne, to znaczy, ż€ gracŻ 5ię pomy|ił i

mu5iodstawić klocki na swoje miej9ce otżymującjednocześnie minus '] punkt'

zwyc]ęŻcą w grŻe zostaje ten, kto zbierŻe najwięcej klockóW W palach o tym

5amym dźwięku izdobędzle najWiększą ilość punktóW



ll wariant 9ry
rekwŻ}ty:p]ansza, ]6 k ockóW ko orowa kostka

Przygotowanle do gry:

_ panszę lozkłada się na sto]e, następnie układa slę na niej kocki (na

kwadratach w ślodku okrągłych pó])' Klocki naeży ustawić tak, by ścianka

klocka W kolorŻe innym niŹ jego pozostałe ścianki była skielowana w dół (tak

by nie było jej Wjdać]' K]edy WsŻystkie klocki zostaną ustawione na planszy

moźna rozpocŻąć grę'

Zaczyna najmlodszy gracz' RzUca ko orową kostką i Wyblera k ocek' który stoi

na jednym z okląqłych pól o koloIŻe Wskazanym plzez kostkę' Gracz potrząsa

klock]em i Wsłuchuje s]ę W jego dźWięk. Następnie Wybiela dluq] klocek (bez

rŻutu kostką) itez nim potrŻąsa. ] eśli dźWięki o b u k|ockóW 5ą takle same, gracz

odkłada je obok 9]eble. Jeś] dźWlęki są lóŹne, k]ocki Wracają na miejsca, z

których zostaly zabrane' Gdy gracz zdecyduje, źe kocki Wydają ten sam

dźWięk i ośWiadczy' że je zabiera, to musi pokazać spodnią ściankę k ockóW

{któla ma nny kolor niż pozostałe ściany klocka)'.Jeżeli pokazane ściank będą

miały ten sam kool to gracŻ otrzymuje 2 punkty izabierd kocki' Jeżei
zademonstrowane spodnie śc]anki k ocków będą róźne gracz musiodłożyćje
na swoje miejsce izapisUje nru 5ię minus ] punkt'

ZwycięŻcą zostaje ten' kto zdobędzie najw ęcej punktóW a gra kończy się gdy

zabraknie klockóW na p]aszy'

lllwariant gry

Wszystkie opisane Welsje gry można lównież roŻegrać na pamięć wzrokową'

W takjm przypadku glacŻe nie polóWnu]ą dźWiękóW tyko kolory

odkrywanych ścianek Wybranych k|ockóW Gracz unosi Wybrane klockl ]

odWraca WyróŹnioną ko orem śc]ankę klocka do góry (tak by Wszyscy Wldzieli)'

Jeś l klockl będą mlały ściank W tym samyrn kololŻe to je Żatlzynruje' Jeśli lch

ko]ory będą się róznily, odkłada je na swoje rniejsce' Zwyclęzcą zostaje zawsze

ten, kto uŻbiera najwięcej k ockóW'


