
Sensacja! 
W wyniku tajnego eksperymentu powstały nieznane 

dotąd nauce glutostwory! Zbierz zespół badaczy,  
który stworzy nowe niesamowite istoty!  

Działajcie wspólnie albo weźcie udział w rywalizacji  
o tytuł największego kreatora glutostworów.  

Pamiętajcie, że mogą one przybierać dowolne kształty, 
więc do końca nie wiadomo, jak będą wyglądały!

Glutostwory to gra przeznaczona dla dzieci od czwartego roku życia. Autorzy propo-
nują dwa sposoby rozgrywki: pierwszy zakładający kooperację, drugi zaś –  
rywalizację. Bez względu na to, który wariant wybierzemy, gra dobrze sprawdzi się 
przy kształtowaniu podstawowych kompetencji społecznych, takich jak naprzemien-
ne działanie czy czekanie na swoją kolej. Tura każdej osoby biorącej udział w grze 
składa się z krótkiej aktywności, co pozwala rozwijać umiejętność koncentracji uwagi 
na materiale wzrokowym. Karty sprawdzą się jako narzędzie do pracy z dziećmi mają-
cymi trudności w tym obszarze.

Gra Glutostwory składa się z 48 kwadratowych kafelków. Budowanie swojego stwor-
ka z kart o jednakowym kształcie stymuluje rozwój umiejętności analizy i syntezy 
wzrokowej, które w kolejnych etapach edukacji wykorzystujemy przede wszystkim 
w trakcie nauki czytania i pisania. Każdy z kawałków fizycznie pasuje do pozostałych, 
dopiero wykorzystanie wspomnianych zdolności decyduje o tym, czy konstruowanie 
postaci w określony sposób jest zgodne z instrukcją.

Dzięki możliwości wykorzystywania gry w różnych obszarach rozwoju dziecka  
Glutostwory dobrze sprawdzą się jako pomoc terapeutyczna i edukacyjna dla przed-
szkolaków – zarówno dla tych dzieci, których rozwój przebiega w sposób typowy,  
jak i atypowy.
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4 kafelki glutogłów:

Zawartość

Opinia psychologa

44 kafelki glutociał:

Zakończenie gry: Gra kończy się, gdy wszyscy gracze ułożą swoje 
kompletne glutostwory albo skończą się zakryte kafelki glutociał.
Zwycięża gracz, który ułożył największego kompletnego glutostwo-
ra. Niekompletne nie wliczają się do punktacji.
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W obu wariantach gry będziecie dokładać kafelki do głowy lub do 
ciała glutostwora.
 • Każdy nowy kafelek musi być dołożony krawędzią do przynaj-

mniej jednego kafelka, z którego zrobiony jest glutostwór.
 • Każdy nowy kafelek musi tworzyć ciało stwora w sposób ciągły.
 • Odkryty kafelek trzeba dołożyć do glutostwora, chyba że do nie-

go nie pasuje.
 • Jeżeli kafelek nie pasuje (zaburza ciągłość konturu ciała gluto-

stwora), należy odłożyć go do pudełka.

A teraz wybierzcie wariant gry.

 

Cel gry: Współpracujcie, dokładając kafelki, aby stworzyć jak naj-
więcej glutostworów.

Przygotowanie: Połóżcie na stole 4 glutogłowy 
obrazkiem do dołu i pomieszajcie je. Odkryjcie 

jedną głowę i połóżcie ją na środku stołu.  
44 kafelki glutociał również połóżcie na stole 
obrazkami do dołu i pomieszajcie je. 

Zasady dokładania kafelków

Wariant I – Zespół badawczy (wariant kooperacyjny)

Niekompletny 
glutostwór

Kompletny  
glutostwór

Tego kafelka nie 
można dołożyć. 

Odrzuć go.

Rozgrywka: Rozpoczyna najmłodszy gracz.  
Kolejni przystępują do gry zgodnie  
z ruchem wskazówek zegara. 
W swojej kolejce odkryj jeden kafelek  
glutociał. Następnie dołóż kafelek  
do zaczętego już glutostwora. 
Następuje kolej gracza po lewej. Kafelki  
dokładane są do momentu, aż powstanie  
kompletny glutostwór. 
Gdy stworzycie glutostwora, odkryjcie kolejną głowę i zacznijcie 
konstruować następnego glutostwora.

Zakończenie gry: Gra kończy się, gdy powstaną wszystkie  
4 glutostwory albo skończą się zakryte kafelki glutociał.
Im więcej glutostworów udało się ułożyć, tym lepiej!

Uwaga! Ten wariant można również rozgrywać w pojedynkę.  
 

Cel gry: Stworzenie jak największego glutostwora.

Przygotowanie: Połóżcie na stole 4 glutogłowy obrazkiem do dołu  
i pomieszajcie je. Każdy gracz odkrywa jedną głowę i kładzie ją 
przed sobą. 44 kafelki glutociał również połóżcie na stole obrazkiem 
do dołu i pomieszajcie je. 

Rozgrywka: Rozpoczyna najmłodszy gracz. Kolejni przystępują  
do gry zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
W swojej kolejce odkryj jeden kafelek glutociał.  
Następnie dołóż kafelek do glutostwora lub odłóż  
kafelek do pudełka, jeśli nie chcesz go dokładać. 
Dokładanie kafelka nie jest obowiązkowe.
Następuje kolej gracza po lewej.  
Gdy gracz ułoży swojego gluto-
stwora, kończy grę i czeka 
na pozostałych. 

Wariant II – Konkurs naukowy (gra rywalizacyjna)


