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Cel gry:
• Narysowanie przedmiotów 

i zwierząt przy użyciu liczb.
• Nauka rozpoznawania, 
rysowania, obracania, tworzenia 
odbicia lustrzanego i rozciągania 
liczb, za pomocą ćwiczeń. Pisanie 
i rysowanie, oraz wykonywanie 
ćwiczeń z orientacji przestrzennej.

Materiał:
Na każdej karcie z obrazkiem 
znajduje się kolorowa ilustracja. 
Kolory jakich masz użyć zaznaczono 
w postaci kółek na dole karty. 
Poziom trudności oznaczono 
gwiazdkami od łatwego (  ) do nieco 
trudniejszego (       ). 
Na odwrocie każdej karty z 
obrazkami opisano cztery etapy 
niezbędne do wykonania, aby 
skopiować obrazek. Pod każdym 
etapem umieszczono liczbę, jakiej 
należy użyć do rysowania. Czasem 
trzeba ją rozciągnąć, wykonać jej 
lustrzane odbicie, lub obrócić ją. Na 
przykład 0 może stać się jajkiem lub 
piłką. 
Etapy od 1 do 3 wymagają użycia 
liczb. W ramach etapu 4 należy 
narysować odręcznie pewne 
elementy, by uzupełnić obrazek. 
Na każdym etapie nowe linie są 
niebieskie, a stare – czarne. 
Dzięki temu widać, które linie 

należą do którego etapu.

Rysowanie:
Zacznij zabawę od karty do 
rysowania z jedną gwiazdką. Po 
jakimś czasie możesz spróbować 
użyć trudniejszych kart. Przyjrzyj 
się uważnie obrazkowi i znajdź 
taki sam obrazek w bloku 
rysunkowym. Zacznij od kartki, na 
której już są czarne linie. Spójrz 
na odwrotną stronę karty do 
rysowania, odczytaj liczbę, jakiej 
masz użyć podczas pierwszego 
etapu i prześledź linie palcem na 
bloku rysunkowym. Teraz Twoja 
kolej: odczytaj liczbę przypisaną 
do etapu 2, weź ołówek i zapisz 
tę liczbę w taki sam sposób. Linie 
pomocnicze pomogą Ci w tym. 
Powtórz tę czynność w ramach etapu 
3 i zakończ rysunek na etapie 4.  
Jeśli wszystko się udało, możesz 
rysować jeszcze raz na następnej 
stronie, gdzie znajdują się wyłącznie 
linie pomocnicze. Tym razem pójdzie 
Ci jeszcze lepiej!

Wskazówka: Możesz pokolorować 
rysunek, używając oznaczonych na 
karcie kolorów lub użyć wybranych 
przez siebie kolorów. Gdy 
nabierzesz wprawy, możesz zacząć 
tworzyć własne 
obrazki rysowane 
z użyciem liczb!  

W celu poprawienia czytelności, 
zasady gry mogą zawierać sformułowania specyficzne dla jednej płci, 

prosimy jednak, by interpretować je, jako neutralne.


