
Przygotowanie gry 
Wybierzcie dodatkową osobę, która poprowadzi grę (np. mamę albo 
starszego brata). Zamknijcie oczy. Prowadzący umieszcza po jednej 
figurce zwierząt pod każdym domkiem. Następnie tasuje karty 
i układa z nich stosik obrazkami do dołu.

Cel gry: zdobycie największej liczby kart i zwierząt.

Rozgrywka
Gracze przystępują do gry zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
Rozpoczyna najmłodszy gracz.

Weź jedną kartę z obrazkiem zwierzątka. Następnie spróbuj  
je znaleźć. W tym celu wybierz jeden domek i podnieś go. Jeśli jest 
tam właściwe zwierzę, zdobywasz figurkę i kartę. Brawo! Połóż je 
przed sobą. Jeśli pod domkiem było inne zwierz, zakryj je  
z powrotem, a kartę odłóż na wierzch stosika. Wszyscy spróbujcie 
zapamiętać, które zwierzę ukrywało się w tym domku. 

Zawartość

Autor gry: Dmitrij Kibkało
Ilustracje: Masza Siergiejewa
Tłumaczenie: Sławomir Czuba
Redakcja i korekta: Ewa Popielarz
Kierownik projektu: Paulina Ohar-Zima

© Magellan Ltd, 2016

© 2019 Fabryka Kart Trefl-Kraków
Fabryka Kart Trefl-Kraków Sp. z o.o.
Podłęże 650, 32-003 Podłęże
www.zuberry.pl

Kot
2

Koza
3

Pies
4

Owca
5

Świnia
6 Koń

1

• 6 tekturowych domków (2 duże, 2 średnie i 2 małe)

• 6 kart zwierząt

• instrukcja
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Za każdym razem, gdy karta zostanie odłożona na stosik, 
prowadzący tasuje karty. Kolejka przechodzi na następnego gracza.

W trakcie gry dzieci zapamiętują, gdzie ukrywa się każde zwierzę  
i w ten sposób trenują swoją pamięć.

Zakończenie gry
Gra kończy się, gdy wszystkie domki będą puste. Zwycięzcą zostaje 
gracz, który zdobył najwięcej kart i figurek zwierząt. Jeśli gracze 
mają taką samą liczbę zwierząt, jest remis. Rozstrzygnijcie go  
w kolejnej grze.

Opinia psychologa
Niemowlęta, poczynając od 9. miesiąca życia, uwielbiają proste 
zabawy z opiekunem, takie jak „jest – nie ma” oraz polegające na 
odnajdywaniu ukrytych przez dorosłego przedmiotów. Nieustannie 
ćwiczą też zdolność podążania wzrokiem za obiektem, dlatego 
poszukiwanie figurek zwierząt pod makietami domków będzie 
stanowić dla nich fascynujące wyzwanie. Ponadto dzieci uczą się 
dzięki temu, że otaczający świat możemy przedstawiać poprzez 
zabawę, za pomocą obrazu oraz mowy.

Puk, puk! Kto tam? rozwija inteligencję, uwagę i zdolności 
percepcyjne. Podczas wspólnej zabawy ćwiczymy u dziecka 
nie tylko umiejętność zapamiętywania, ale przede wszystkim 
przechowywania informacji w pamięci krótkotrwałej oraz 
lokalizowania miejsc, w których zostały ukryte przedmioty.  
Dzięki dołączonym do zestawu kartom z rysunkami i nazwami 
zwierząt młodsze dzieci poznają nowe słowa, a starszaki będą  
mieć okazję do trenowania nauki czytania. 

Zarówno kartonowe domki, jak i figurki zwierząt można wykorzystać 
podczas innych zabaw z dzieckiem, np. o charakterze symbolicznym, 
jak zabawa w farmera. W zabawie ze starszymi przedszkolakami 
artefakty mogą posłużyć jako doskonała pomoc do nauki przyimków 
(np. pod domkiem, obok domku, za domkiem). 

Puk, puk! Kto tam? to niezwykła w swej prostocie gra wpływająca 
pozytywnie na rozwój poznawczy, emocjonalny oraz społeczny 
dzieci.  

Agnieszka Lasota, psycholog dziecięcy, psychoterapeuta, 
socjoterapeuta: www.lasotaagnieszka.pl



Instrukcja

Puk, puk!
Kto tam?


