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INSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA

80 kart przedmiotów, 20 kart punktów, 1 klepsydra, 16 chmur

PRZYGOTOWANIE GRY

Połóżcie na stole klepsydrę oraz karty punktów. Obok połóżcie 
potasowane i uformowane w stos karty przedmiotów (obrazkami do 
dołu). Następnie rozłóżcie na środku stołu wszystkie chmury.

Wydawnictwo Muduko
Podłęże 650, 32-003 Podłęże
Muduko jest marką wydawniczą należąca 
do Fabryki Kart Trefl-Kraków sp. z o.o.



OPINIA PSYCHOLOGA

Chmury to gra dla całej rodziny. Zadanie polega na ułożeniu, za pomocą 
różnokształtnych chmur, wylosowanego obrazka. Wygrywa osoba, 
która najlepiej radzi sobie zarówno z budowaniem, jak i zgadywaniem. 
Gra wymaga kreatywności, ale także zachowania równowagi między 
szybkim działaniem (przy zgadywaniu) i hamowaniem narzucających się 
reakcji (w trakcie konstruowania).

Oprócz tego, że wspólne aktywności zabawowe pozytywnie wpływają 
na relacje, grę Chmury warto wykorzystywać do stymulowania rozwoju 
poznawczego i społecznego, a w tym teorii umysłu. Pojęcie to jest 
definiowane jako zdolność odczytywania stanów mentalnych drugiej 
osoby. Jednak najpierw warto umieć przyjąć jej perspektywę na 
znacznie niższym poziomie. I tak, budując przestrzenne konstrukcje, 
możemy wspierać u dzieci, zwłaszcza tych z trudnościami, umiejętność 
rozumienia tego, że partner po drugiej stronie widzi coś inaczej niż ja 
lub brakuje mu konkretnych doświadczeń, by móc nadać symbolom 
właściwe znaczenia.

Grę warto także wykorzystywać do stymulowania umiejętności 
rozumienia symboli czy rozwoju językowego.

Aleksandra Magda, psycholożka, specjalistka z zakresu psychologii 
klinicznej dziecka

TURA GRACZA

Grę rozpoczyna gracz, który 
najczęściej chodzi z głową  
w chmurach. W swojej turze: 

1. Odwróć klepsydrę. 

2. Pobierz kartę ze stosu i sprawdź, 
jaki przedmiot musisz utworzyć  
z chmur rozłożonych na stole.  
Nie pokazuj karty innym graczom. 

3. Pozostali gracze mają za zadanie 
odgadnąć, co to za przedmiot.  
Mogą na głos wymieniać różne nazwy, 
które wydają im się prawidłowe. 

4. Gracz, który trafi, zatrzymuje kartę 
przedmiotu. 

5. Powtarzaj czynności od kroku nr 2, aż skończy się czas. 

6. Na koniec swojej tury otrzymujesz po jednym punkcie za każdy 
odgadnięty przedmiot.  

UWAGA! W trakcie swojej tury nie możesz mówić ani wydawać żadnych 
dźwięków. Jeśli tak się zdarzy, Twoja tura się kończy i nie zdobywasz 
żadnych punktów. W trakcie swojej tury możesz gestykulować dopiero 
po ułożeniu przedmiotu z chmur. Jeśli zrobisz to w trakcie układania, 
Twoja tura się kończy i nie zdobywasz żadnych punktów. 

ROZGRYWKA 

Każdy gracz po kolei rozgrywa swoją turę. Gra się kończy, gdy ostatni  
z graczy ukończy swoją. Zsumujcie zebrane punkty i zdobyte karty 
(każda jest warta jeden punkt). Zdobywca największej liczby punktów 
wygrywa grę! W przypadku remisu, gdy nie można wskazać zwycięzcy, 
można rozegrać dogrywkę. Gracze remisujący starają się odgadnąć 
przedmiot układany przez innego gracza. Kto pierwszy trafi,  
wygrywa grę.

Łatwy wariant: użyjcie tylko zielonych kart.


