
ZAWARTOsc
 20 kart matrioszek
 40 kart kolorów

Matrioszka – co to takiego?
Matrioszka to zabawka wywodząca  
się z Rosji, składająca się  
z otwieranych drewnianych laleczek  
w kształcie kręgli, włożonych jedna w drugą.

CEL GRY
Zebranie największej liczby kart.

PRZYGOTOWANIE GRY
Potasujcie karty kolorów i połóżcie je na środku obrazkiem 
do dołu, tworząc stosik dobierania.
Rozłóżcie 20 kart matrioszek dookoła stosiku dobierania 
obrazkiem do góry.

INSTRUKCJA

MatrioszkiMatrioszkiMatrioszki
Gra na refLeks i spostrzegawczosc



Każda matrioszka wykonuje inny  
gest i jest pomalowana  
z użyciem tylko 3 kolorów.  
W grze znajdziecie 6 kolorów:  
czerwony, pomarańczowy,  
żółty, zielony, niebieski  
i fioletowy. 
Każda matrioszka wykonuje swój własny wyjątkowy gest  
i jest pomalowana w unikalny zestaw kolorów.

Gra składa się z rund.
Młodsze dzieci mogą potrzebować pomocy dorosłego, 
który będzie prowadzącym. 
Dzieci w wieku lat sześciu i starsze mogą grać bez 
pomocy dorosłego. W każdej rundzie inne dziecko będzie 
prowadzącym. Kolejność jest wyznaczana zgodnie  
z ruchem wskazówek zegara.
Zadaniem gracza prowadzącego jest obserwacja wszystkich 
graczy i wyłanianie zwycięzcy rundy.

ROZGRYWKA
I  Prowadzący odwraca kartę z wierzchu stosu dobierania 

w taki sposób, aby wszyscy jednocześnie zobaczyli kolory.

II  Następnie wszyscy szukają wśród rozłożonych kart 
matrioszki, która pasuje do kolorów na karcie, i szybko 
starają się odtworzyć jej gest.



III  Prowadzący decyduje, kto pierwszy wykonał 
prawidłowy gest. Ten gracz otrzymuje kartę kolorów 
i kładzie ją przed sobą (karta matrioszki zostaje na 
swoim miejscu).

IV  Kończy się runda, a nowym prowadzącym zostaje 
gracz po lewej stronie od poprzedniego.

ZAKO CZENIE GRY
Gra kończy się, gdy skończą się karty kolorów w stosie 
dobierania. Gracz, który zdobył najwięcej kart kolorów, 
wygrywa grę!

ATWIEJSZE ZASADY - SZYBSZA GRA

Usuńcie z gry jeden kolor. Np. odłóżcie do pudełka 
wszystkie karty z kolorem fioletowym.
W grze pozostanie 10 kart matrioszek i 20 kart kolorów. 
Zasady gry pozostają bez zmian.
Matrioszki zapewnią wam 10 minut radosnej ciszy  
w towarzystwie dzieci!
Miłej gry!

OPINIA PSYCHOLOGA
Matrioszki to niezwykle ciekawa, a zarazem bardzo prosta 
gra edukacyjna przeznaczona dla dzieci pomiędzy 3.  
a 10. rokiem życia. Podczas dopasowywania trójbarwnych 
plam umieszczonych na kartach do trójkolorowych 
postaci matrioszek dzieci ćwiczą percepcję wzrokową 
i koncentrację uwagi. Dla młodszych graczy jest to też 
skuteczna pomoc w nauce rozpoznawania i nazywania 



kolorów. W zabawie liczy się spryt oraz szybkość myślenia  
i spostrzegania. 
W rozgrywkę wprowadzone są elementy zabawy 
ruchowej, dzięki czemu dzieci zdobywają umiejętność 
naśladownictwa w sposób celowy i intencjonalny. 
Zwycięstwo polegające na znalezieniu odpowiedniej 
matrioszki dzieci wyrażają gestami, będącymi 
odzwierciedleniem gestów i działań matrioszek widocznych 
na kafelkach. Przedstawione ilustracje uczą dzieci 
rozumienia znaczenia i używania symbolicznych gestów  
i działań w codziennym życiu. 
Gra może być wykorzystywana w pracy pedagogicznej, 
terapeutycznej czy reedukacyjnej z dziećmi z trudnościami 
w zakresie integracji sensorycznej, lateralizacji oraz  
z problemami w przedstawianiu rzeczywistości za pomocą 
symbolu. Polecam Matrioszki jako efektywne narzędzie 
wspierające rozwój dziecka.

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