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DLACZEGO WARTO BAWIĆ SIĘ 
Z DZIECKIEM „W KÓŁKO”?
Dorota Zawadzka

Dlaczego w kółko? 
Zabawa to dla dziecka najlepszy sposób na rozwój i zdobywanie nowych czy doskonalenie już 
nabytych kompetencji. Dzieci uwielbiają się bawić i byłoby fantastycznie, gdyby wszyscy dorośli, 
tak często i tak długo jak dziecko tego potrzebuje bawili się razem z nim. Właśnie tak, w kółko 
i na okrągło, bo dzieci intuicyjnie wiedzą, że aby się czegoś nauczyć trzeba ćwiczyć i powtarzać 
tę samą czynność wielokrotnie. 

Setny raz ta sama książeczka, bajeczka, piosenka czy gra. Wszyscy to znacie albo poznacie już niedługo. 

Gra, którą wymyśliłam dla Waszych dzieci i dla Was, to niekończąca się, barwna i wciągająca zabawa. 

Jestem zwolenniczką uczenia się niejako przy okazji i ta gra właśnie taka jest. 

Pasjonuje mnie dowiadywanie się i wyszukiwanie sposobów na skuteczne wspieranie dzieci w nabywaniu 
szczególnie tych umiejętności, które będą kluczowe w przyszłości.  Możemy się oczywiście tylko 
domyślać i przewidywać, co przyda się najbardziej w życiu naszych dzieci. Naukowcy na całym 
świecie starają się określić tzw. kompetencje przyszłości, tymczasem udało się nazwać siedem 
podstawowych.

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA:
1. Kółka duże - 30 szt.
2. Kółka małe - 30 szt.
3. Kostka - 1 szt.
4. Instrukcja

Wiek: 2+
Liczba graczy: 2-3

Po rozpakowaniu należy sprawdzić 
zgodność elementów z listą zawartości pudełka 

umieszczoną obok. 
W razie niezgodności prosimy o kontakt

e-mail: alexander@alexander.com.pl. 

„W kółko” pozwala ćwiczyć kompetencje przyszłości w toku prostej 
i uniwersalnej gry.

1. Otwarty umysł
Gra uczy malucha dostrzegania powiązań i zależności oraz poszukiwania rozwiązań. Trenuje też 
dziecko w myśleniu nieszablonowym - “out of the box”.

2. Gotowość do rozwiązywania problemów
Zabawa pozwala dziecku, stopniowo odnajdywać rozwiązania zadań, przed którymi staje. 
Zaczynamy od najprostszych wariantów gry. Dzięki temu unikniemy zniechęcenia i zapewnieniu 
doświadczenia przez, nawet bardzo młodych graczy, własnej skuteczności i sprawczości w rozwiązy-
waniu problemów. To jest zawsze dla dziecka wspaniałe, wspierające doświadczenie, które przekłada 
się na wszystkie dziedziny życia. Doświadczenie sukcesu. 

3. Analizowanie, wnioskowanie i ocena
Zabawa „w kółko” uczy myślenia - w tym w dużym stopniu tego logicznego, przyczynowo - skutkowego. 
Rozwiązywanie prostych zadań pozwala dziecku nauczyć się analizy problemu, aby następnie 
podjąć odpowiednią – samodzielną decyzję i na koniec zweryfikować jej trafność. 

To bardzo przydatna życiowa kompetencja.

4. Współpraca i praca zespołowa 
Robienie czegoś z drugą osobą uczy nie tylko rywalizacji, ale także doskonali umiejętność 
współpracy i uwzględniania różnych punktów widzenia, a to jest jedna z najważniejszych 
kompetencji - dziś i z całą pewnością w przyszłości.

5. Uczenie uczenia się
Podczas gry dziecko musi samodzielnie podejmować konkretne decyzje, czasem o tym jak potoczy się 
gra, decyduje też przypadek. Dziecko dowiaduje się, że jego wybory nie zawsze okazują się 
słuszne, ale także nieoczywista decyzja nie wyklucza osiągnięcia celu. Grając z dorosłym dziecko 
dowiaduje się, że błędy popełniamy także my, rodzice i są one naturalną częścią naszego życia. 

W pewnym sensie to dzięki nim ciągle się uczymy. 

6. Myślenie krytyczne i kreatywne
Te dwa sposoby myślenia to niejako dwa bieguny, które składają się na wszechstronne podej-
ście do zadania. Myśląc kreatywnie, dziecko patrzy na zadanie z różnych stron, szuka niestan-
dardowych, twórczych i innowacyjnych rozwiązań. Myślenie krytyczne z kolei pozwala ocenić 
rzetelnie, czy wymyślone rozwiązanie rzeczywiście ma szansę rozwiązać zadanie.

7. Komunikacja i jej doskonalenie 
Komunikacja podczas uczenia się, wymaga od dziecka precyzyjnego formułowania swoich 
oczekiwań i działań. To sposób myślenia, przekłada się na komunikację, działanie i pozwala na 
precyzyjne określenie oczekiwań czy wyznaczanie celów. 

Każdy rodzic chce, żeby jego dziecko rozwijało cenne kompetencje przyszłości - ta gra została 
wymyślona właśnie po to. 

Ta gra jest również LEWOPÓŁKULOWA, a więc wspiera rozwój lewej półkuli mózgu.

Lewa półkula, ta część mózgu, która analizuje, przetwarza linearnie, porządkuje sekwencyjnie, 
wykrywa relacje. Te kompetencje mają ogromny wpływ na:
• rozwój mowy,
• wprowadzenie do czytania,
• umiejętność pisania,
• funkcje intelektualne.

No i oczywiście pozwala dobrze się razem bawić.
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„Dziecko potrafi, swoim sposobem myślenia 
otworzyć drzwi, o których istnieniu, 
my dorośli nie mieliśmy nawet pojęcia.”



„W KÓŁKO” - ZASADY GRY
Gra przeznaczona jest dla dzieci powyżej 2 roku życia i drugiej osoby, dorosłego lub 
dziecka +6/7 lat.

Opis elementów
• 30 dużych kolorowych kółek (po 5 w każdym z 6 kolorów). 

Po drugiej stronie kółko podzielone jest na dwa pola w różnych kolorach.
• 30 małych kolorowych kółek (po 5 w każdym z 6 kolorów). 

Po drugiej stronie kółko podzielone jest na dwa pola w różnych kolorach.
• Kostka, której ściany są w kolorach kółek. 

Przed rozpoczęciem którejkolwiek z gier, pozwalamy dziecku na swobodną zabawę kółkami. 
Pozwólcie mu obejrzeć je dokładnie. Możecie je posortować wg wielkości lub według kolorów. 
Ułożyć z nich jakiś wzór (wzory w załączeniu do gry) lub „węża” itp.

Zestaw pozwala na rozegranie gry podstawowej w dwóch wariantach różniących się od siebie 
stopniem trudności, zagranie w domino klasyczne i w wersji uproszczonej, „grę do pary” i układanie 
wzorów.

Możecie oczywiście sami wymyślać gry z użyciem elementów zestawu.
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Gra „W kółko”
Wariant I
W grze bierze udział dwóch graczy np. dorosły i dziecko powyżej 2 roku życia a w przypadku, 
gdy starsze z dzieci rozumie i zna zasady, (7+), może grać dwójka dzieci.

Przed rozpoczęciem rozgrywki układamy przed sobą wszystkie kółka (pomieszane małe z dużymi) 
tak, aby widoczna była strona z jednym kolorem (jednobarwna).

Grę rozpoczyna osoba dorosła lub starsze dziecko. Pokazuje tym samym, jak się gra.

W pierwszej rundzie gracz rzuca kostką i spośród wszystkich kółek ze stołu zabiera i kładzie 
przed sobą, duże kółko w kolorze, który wskazała kostka. 

Następnie rzuca drugi gracz i postępuje tak samo.
Gracze rzucają na przemian 5 razy, za każdym razem zabierając duże kółko w kolorze, który 
wskazała kostka. Jeśli kostka wskaże kolor, którego już nie ma na stole, gracz powtarza rzut, do 
momentu, gdy wyrzucony zostanie dostępny kolor.

Gra składa się z dwóch faz.

Pierwsza faza gry kończy się tym, że przed każdym z graczy jest pięć dużych jednobarwnych kółek.

Zaczyna się faza druga.
Drugą fazę zaczyna młodszy gracz. Rzuca kostką. Kostka wskazuje kolor i gracz dobiera małe kółko. 
Jeśli kolor wskazany przez kostkę, jest taki sam, jak jednego z pięciu dużych kółek wybranych w pierwszej 
fazie, to małe kółeczko wędruje na duże. Tworzy się para, duże i małe w jednym kolorze. 

Jeśli podczas rzutu nie zostanie wyrzucony żaden z kolorów dużych kółek leżących przed 
graczem, nie dobieramy kółka i kolejny gracz rzuca kostką. 

Na dużym kółku danego koloru można położyć tylko jedno małe kółko. 
Naprzemienne rzuty kostką wykonujemy tak długo, aż jeden z graczy skompletuje duże i małe 
kółka w pasujących kolorach.

Zwycięża gracz, który pierwszy dobrał duże i małe kółka w pary.
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Gra „W kółko”
Wariant II
To wersja nieco utrudniona.
Wszystkie kółka leżą przed graczami jednobarwną stroną do góry.

Przed rozgrywką sortujemy kółka na duże i małe odkładając je w osobne zbiory. Partia polega 
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graczem, nie dobieramy kółka i kolejny gracz rzuca kostką. 

Na dużym kółku danego koloru można położyć tylko jedno małe kółko. 
Naprzemienne rzuty kostką wykonujemy tak długo, aż jeden z graczy skompletuje duże i małe 
kółka w pasujących kolorach.

Zwycięża gracz, który pierwszy dobrał duże i małe kółka w pary.

na naprzemiennym rzucaniu kostką, a gracze wybierają na przemian raz duże, raz małe kółko. 
Zaczyna starszy gracz. Po swoim pierwszym rzucie, gracz zabiera i kładzie przed sobą duże 
kółko w kolorze wskazanym przez kostkę. Drugi gracz robi to samo.  

W kolejnym rzucie może wybrać jednak tylko małe kółko i stara się dopasować je kolorem do 
dużego, tworząc parę.  Jeśli kolory nie pasują gracz zabiera wylosowane kółko dla siebie. 
Nie bierze one udziału w dalszej grze.

W kolejnym rzucie znów bierzemy duże kółko. W kolejnym rzucie małe. Dopasowujemy pary. 

Wygrywa ten gracz, który pierwszy dopasuje pięć par. 



7

Domino kolorowe - wersja prosta
Gra bez użycia kostki.
Rozkładamy wszystkie kółka na stole, nie muszą leżeć jednobarwną stroną ku górze. Grę rozpo-
czyna rodzic i wykłada na środek stołu dowolne kółko dwukolorowe. 

Gracze kolejno dobierają kółka, których kolor pasuje do już wyłożonego dokładając je tak, jak 
w klasycznej grze w Domino, pasującymi do siebie kolorami. Przykładowo do żółtego fragmentu 
kółka dokładamy kółko w jednolitym kolorze żółtym lub kółko o połówce w kolorze żółtym 
(rys.1).

Gra „W kółko”
Wariant II
To wersja nieco utrudniona.
Wszystkie kółka leżą przed graczami jednobarwną stroną do góry.

Przed rozgrywką sortujemy kółka na duże i małe odkładając je w osobne zbiory. Partia polega 

na naprzemiennym rzucaniu kostką, a gracze wybierają na przemian raz duże, raz małe kółko. 
Zaczyna starszy gracz. Po swoim pierwszym rzucie, gracz zabiera i kładzie przed sobą duże 
kółko w kolorze wskazanym przez kostkę. Drugi gracz robi to samo.  

W kolejnym rzucie może wybrać jednak tylko małe kółko i stara się dopasować je kolorem do 
dużego, tworząc parę.  Jeśli kolory nie pasują gracz zabiera wylosowane kółko dla siebie. 
Nie bierze one udziału w dalszej grze.

W kolejnym rzucie znów bierzemy duże kółko. W kolejnym rzucie małe. Dopasowujemy pary. 

Wygrywa ten gracz, który pierwszy dopasuje pięć par. 

rys. 1
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Domino „W kółko”
Wykładamy na stół wszystkie kółka w sposób dowolny. Gra polega na tym, by ułożyć domino, 
składające się z leżących naprzemiennie dużych i małych kółek.

Gracz rzuca kostką i kładzie na środku stołu duże kółko w jednolitym kolorze, który wyrzucił.
Następnie rzuca drugi gracz, będzie wybierał małe kółko (jednokolorowe lub podzielone).

Kostką rzuca kolejny gracz. Będzie wybierał kółko duże lub małe w zależności od konfiguracji na stole. 
Zawsze należy pamiętać, że kółka mają leżeć naprzemiennie duże i małe (rys. 2).

rys. 2

Gra toczy się do momentu, w którym kończą się kółka lub nie da się niczego dołożyć.

Jeśli nie można nic dołożyć do domina, wybrane kółko zabieramy dla siebie. Bierze ono nadal 
udział w grze. Można je będzie dołożyć później, zamiast rzutu kostką w swojej kolejce. 

Możemy zastosować łatwiejszy wariant gry. W wariancie uproszczonym korzystamy tylko z dużych 
lub tylko z małych kółek, co daje mniejszą ilość kombinacji, prostszą dla młodszego dziecka.
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Zabawa „W kółko”
Rodzic układa na stole duże kółka w określonym wzorze a dziecko odwzorowuje układ małymi 
kółkami w sposób zaproponowany przez rodzica. Kółka można układać według ponższych 
wzorów (rys. 3) lub zgodnie z autorską kompozycją rodzica lub jeśli dziecko ma ochotę - dziecka.

rys. 3
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Do pary „W kółko”
Rodzic wybiera z zestawu elementów gry, identyczne pary dzielonych kółek. W tym celu 
wystarczy wybrać jeden zestaw kółek (małe lub duże) - uzyskujemy 15 par. Pozostałe kółka 
odkładamy do pudełka. Ilość par do konkretnej rozgrywki zależy od wieku dziecka i jego możli-
wości poznawczych. 

Układamy je tak, by od zewnątrz były widoczne jednokolorowe kółka. Gra polega na odnalezie-
niu par (rys 4). Wygrywa ten, kto ma ich więcej.

Ułatwienie dla rodzica i zasada do pokazania dziecku: jeśli odkryjemy kółko np. żółto/ czerwone 
to szukamy pary do niego jedynie wśród kółek czerwonych i żółtych.
rys. 4
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