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 Moja Pierwsza Gra 

Hop hop mały pingwinku! HB301842 
PIERWSZA GRA DLA 2 DO 3 MIŁOŚNIKÓW PINGWINKÓW W WIEKU 2 LAT I STARSZYCH. 
 
Autor: designdirect 

Ilustracje: Sabine Kraushaar 

Czas rozgrywki: 5 -10 minut 
 
 
Drodzy Rodzice, 
 
Dziękujemy za zakup gry z serii Moja Pierwsza Gra. Dokonali Państwo znakomitego wyboru, ofiarując waszemu 
dziecku możliwość nauki i rozwoju ważnych umiejętności poprzez zabawę.  
Instrukcja gry podpowie, jak w pełni wykorzystać potencjał gry i pozwoli zapoznać się z jej zawartością. Podczas 
zabawy dziecko rozwija różne umiejętności, w tym między innymi: poznawanie pierwszych liczb, 
rozpoznawanie symboli, zdolności motoryczne, koncentrację oraz umiejętności językowe. 
 

ZAWARTOŚĆ 
3 pingwinki mamusie, 3 pingwinki dzieci, 1 plansza, 2 rybki, 1 kostka, 1 instrukcja 

 
SWOBODNE GRANIE 
W wersji swobodne granie dziecko zapoznaje się z poszczególnymi elementami gry. Przypatrzcie się razem 
ilustracjom widocznym na planszy. Zadawaj dziecku różne pytania dotyczące szczegółów gry, o mamusi 
pingwinków oraz małych pingwinkach. Pokaż dziecku, jak połączyć mamę pingwinka z pingwinkiem i w jaki 
sposób mogą poruszać się razem. Naucz dziecko rzucania kostką i przesuwania figurek o odpowiednią ilość 
oczek.  
 
Prowadząc aktywny dialog z dzieckiem pozwolisz mu rozwinąć słownictwo, umiejętności wymowy oraz 
spostrzegawczość. 
 
 
Wprowadź dziecko w klimat zabawy czytając mu głośno opowiadanie 
Pingwinie mamusie i ich dzieci żyją na pięknej wyspie. Jednak smaczne ryby znajdują się po drugiej stronie, a 

małe pingwinki nie umieją jeszcze pływać. Na szczęście woda nie jest bardzo głęboka i z wody wystaje mnóstwo 

kamieni, kłód i deseczek, po których pingwinki mogą przeskakiwać. Małe pingwinki są tak bardzo głodne, że nie 

mogą się doczekać smakowitej przekąski i prześcigają się nawzajem. Mamusie muszą podążać za swoimi 

dziećmi i w miarę możliwości trzymać się razem.  

Która para pingwinów dotrze na przeciwległy brzeg kontynentu jako pierwsza?  

 

W przypadku, gdy dzieci są trochę starsze i zdążyły się już zapoznać z materiałami do gry, można im zadawać 

dokładniejsze pytania, np.: co ma na sobie borsuk / wiewiórka / lisek? Ile małych kaczuszek pływa w wodzie?   

Czy odnajdziesz ślimaka? Spójrz na gniazda, jakie zabawki tam się znajdują? Policz białe kwiatki. 

 

 

PRZYGOTOWANIE DO GRY 
Połóż planszę do gry pośrodku stołu, a dwie ryby umieść na talerzu po drugiej stronie oceanu. Każde dziecko 

wybiera pingwinka i mamę pingwinka o takim samym kolorze i ustawia obie figurki w jednym gnieździe. 

Przygotuj kostkę do gry.  
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ROZPOCZĘCIE GRY 
Gra przebiega w kierunku zgodnym do ruchu 

wskazówek zegara. Dziecko, które jako ostatnie 

widziało pingwina rozpoczyna grę i rzuca kostką.  

 

Zapytaj się dziecka: Co wyrzuciła kostka? 

 

 1, 2 lub 3 małe ślady pingwina 

Przesuń do przodu małego pingwinka o ilość pól wskazaną przez kostkę 

 1, 2 lub 3 duże ślady pingwina 

Przesuń do przodu mamę pingwinka o ilość pól wskazanych przez kostkę 

 

Zwróć szczególną uwagę na: 

 Każda mama z maluchem może korzystać tylko ze swojej ścieżki. Pingwiny nie mogą się poruszać do 

tyłu. 

 Jeśli mama wyląduje na polu z małym pingwinkiem, to za każdym razem, gdy kostka wyrzuci duże 

ślady, rodzina może poruszać się razem. Jeśli na kostce pojawią się małe ślady, to tylko mały 

pingwinek może poruszyć się do przodu.   

 Jeśli mały pingwinek dotrze do talerza z rybami pierwszy, to musi poczekać na swoją mamę. Od teraz 

mama porusza się do przodu nawet wtedy, gdy kostka pokaże małe ślady. 

 

 
 
ZAKOŃCZENIE GRY 
Gra kończy się w momencie, gdy przy talerzu znajdzie się pingwinek i jego mama. Bez znaczenia jest, czy 
przybędzie pierwszy sam pingwinek, czy dotrą do celu razem.  
 
 
 
 
 
Pingwinie ciekawostki   
 
Większość pingwinów żyje na Antarktydzie, na południowej półkuli Ziemi. Należą one do rodziny ptaków, ale 
nie potrafią latać. W zamian ptaki te są wybitnymi pływakami i mogą nurkować w głąb oceanu. Właśnie tam 
pingwiny polują na pożywienie. Dzięki silnym skrzydłom zwinnie poruszają się w wodzie. Natomiast kiedy chcą 
poruszać się na lądzie, to zataczają się na swoich dwóch nogach lub przemieszczają się po lodzie na brzuchach. 
Upierzenie pingwinów jest czarne na plecach i białe na brzuchu.  Jest bardzo gęste i utrzymuje ciepło nawet w 
zamarzniętych wodach oceanu. Nie wszystkie pingwiny wyglądają tak samo. Jest ponad 15 różnych gatunków 
pingwinów, w tym o różnych rozmiarach. Pingwiny mierzą około 40 cm wysokości, dzięki czemu mogą z 
łatwością zmieścić się pod krzesło w jadalni. Pingwiny cesarskie są największe i osiągają 115 cm, czyli rozmiar 
4-letniego dziecka. 
Pingwiny witają się wzajemnie poprzez delikatne pocieranie głowami. Niektóre gatunki wysiadują jaja na ziemi. 
Na Antarktyce rodzice trzymają jajo na nogach i utrzymują go w cieple pod swoim brzuchem. Świeżo wyklute 
pingwinki zamieszkują w tym ciepłym schronieniu, aż będą gotowe do opuszczenia "gniazda". 
 
 
 


