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Krówka w kuchni
Gra wspiera dzieci w rozwoju mowy. Pomaga poznać i stosować sylaby, ćwiczy słuch fonematyczny, pamięć i koncentrację
oraz sprawność ruchowo-wzrokowo-słuchową. Skłania do liczenia i porównywania liczby elementów.
Grę poleca Bożena Andrzejewska, terapeutka pedagogiczna, nauczycielka języka polskiego i technik twórczości,
tutorka w szkołach alternatywnych.

ELEMENTY GRY
Na każdej karcie znajdują
się 3 składniki oraz kropki
oznaczające liczbę sylab.

Drewniana łyżka
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20 kart składników
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5 kart z myszką

6 ściągawek
(po 1 dla każdego gracza)

16 płytek
składników

Płytka z myszką

Podkładka z garnkiem

CEL GRY
Gracze pomagają krówce przyrządzić posiłek. Jedna z osób będzie wystukiwać łyżką sylaby składników potrzebnych
do gotowania. Pozostali gracze starają się jak najszybciej odnaleźć płytkę z wystukiwanymi składnikami. Osoba,
która znajdzie ją jako pierwsza, zdobywa punkt. Gra toczy się do momentu, gdy jeden z graczy zdobędzie 5 punktów.
Podpowiedź pedagogiczna
• Przed grą warto sprawdzić, czy dzieci potraﬁą dzielić wyrazy na sylaby. Poproście, aby wyklaskały liczbę sylab w przykładowych wyrazach, np. w swoim imieniu.
• Proponuję, aby w grze z małymi dziećmi osobą wystukującą sylaby był rodzic (przynajmniej podczas pierwszej rozgrywki).
• Gra pozwala na elastyczne regulowanie długości rozgrywki w zależności od wieku i cierpliwości dzieci. Możemy ją
skrócić, grając na przykład do 3 punktów.

PRZYGOTOWANIE GRY
A Każdy gracz dostaje ściągawkę. Dzięki niej gracze wiedzą, jakie składniki występują w grze, a młodszym graczom
pomaga ona poprawnie sylabizować.
B Wszystkie płytki rozłóżcie na środku stołu.
C Potasujcie wszystkie karty i stwórzcie z nich zakryty stos (karty leżą rewersem do góry). Połóżcie go obok płytek.
D Łyżkę oraz podkładkę z garnkiem połóżcie na stole przed najstarszym graczem.
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PRZEBIEG ROZGRYWKI
Grę rozpoczyna najstarszy gracz. W pierwszej rundzie to on będzie wystukiwać łyżką sylaby składników. Pozostali gracze będą starać się jak najszybciej je odnaleźć. Co rundę osoba wystukująca sylaby będzie się zmieniać.
W instrukcji nazywać ją będziemy graczem z łyżką.

Gracz wykonuje najpierw działanie 1 , a następnie 2a albo 2b - w zależności od karty, którą posiada w ręku.
1

GRACZ Z ŁYŻKĄ BIERZE KARTĘ Z GÓRY STOSU.
Robi to w taki sposób, aby pozostali gracze nie widzieli,
co znajduje się na karcie!

2a

JEŚLI NA KARCIE ZNAJDUJĄ SIĘ SKŁADNIKI,
gracz z łyżką wystukuje ich sylaby zgodnie
z poniższymi zasadami.

• Gracz wystukuje sylaby, uderzając łyżką w podkładkę z garnkiem (dzięki niej łyżka nie będzie robić takiego
hałasu, jak podczas uderzeń w stół).
• Po wystukaniu sylab pierwszego składnika, gracz musi zrobić przerwę i „zamieszać łyżką w garnku” (wykonać
kolisty ruch na podkładce z garnkiem), aby wszyscy gracze wiedzieli, że zakończyło się wystukiwanie sylab
pierwszego składnika. Następnie wystukuje sylaby drugiego składnika, po czym znowu robi przerwę i „miesza
w garnku”. Potem wystukuje sylaby trzeciego składnika i odkłada łyżkę na stół.

Przykład: Jednym ze składników na karcie jest truskawka. Gracz wystukuje więc 3 sylaby: trus-kaw-ka. Następnie miesza łyżką w garnku.

trus-kaw-ka

• Gracz musi powtórzyć wystukiwanie sylab, jeśli któryś z graczy o to poprosi.
• Po wystukaniu sylab trzeciego składnika pozostali gracze starają się jak najszybciej znaleźć odpowiednią
płytkę na stole. Szukają takiej, która przedstawia wszystkie wystukane składniki. Gracz, który najszybciej
położy dłoń na właściwej płytce, zdobywa punkt! Od gracza z łyżką dostaje kartę składników i kładzie ją przed
sobą – w ten sposób zaznacza zdobyty punkt.
• Jeśli kilku graczy znalazło właściwą płytkę punkt zdobywa ten, którego dłoń leży najniżej, bezpośrednio na
płytce. Pamiętajcie, że po położeniu dłoni na płytce, nie wolno już zmienić zdania i przełożyć jej na inną płytkę.
• W następnej rundzie graczem z łyżką zostaje gracz, który zdobył punkt.

2b

JEŚLI NA KARCIE ZNAJDUJE SIĘ KRÓWKA I MYSZ,
gracz z łyżką musi krzyknąć Mysz! A kysz!
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• W tym momencie pozostali gracze starają się jak najszybciej
dotknąć płytkę z myszką. Gracz, który najszybciej położy dłoń
na płytce z myszką, zdobywa punkt! Od gracza z łyżką dostaje
kartę z myszką i kładzie ją przed sobą – w ten sposób zaznacza
zdobyty punkt.
• Jeśli kilku graczy znalazło właściwą płytkę, punkt zdobywa ten, którego dłoń leży najniżej, bezpośrednio na płytce.
• W następnej rundzie graczem z łyżką zostaje gracz, który zdobył punkt.
Uwaga! Grając ze starszymi dziećmi, możecie dodać następującą zasadę: gracz, który jako ostatni dotknie płytki
z myszką, traci punkt. Musi odłożyć do pudełka jedną ze zdobytych wcześniej kart (jeśli nie ma karty, nic nie traci).
Podpowiedź pedagogiczna
Aby ułatwić grę młodszym dzieciom, proponuję przyjąć zasadę, że sylaby wystukiwane są zgodnie z kolejnością ułożenia składników na karcie i płytkach (od góry do dołu). To ułatwi dzieciom znajdowanie właściwych płytek i eliminowanie tych, które nie posiadają wymaganych składników.

KONIEC GRY
Gra kończy się, gdy któryś z graczy zdobędzie 5 punktów, czyli leżeć będzie przed nim 5 kart.

Kultowa kolekcja książek
„Poczytaj mi, mamo”
Wydawnictwa NASZA KSIĘGARNIA.
Zapraszamy na www.naszaksiegarnia.pl
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