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Bajkowi bohaterowie zebrali się na zabawę
w chowanego w lesie. Pojawił się nawet Wielki Zły 

Wilk! To on będzie musiał odnaleźć wszystkich 
bohaterów, chowających się za drzewami!

Gra ćwiczy:
- małą motorykę
- rozróżnianie rozmiarów

Przygotowanie do gry:
Najpierw należy „posadzić” 7 drzew, które utworzą las. 

Drzewa rozmieszczamy na tyle daleko od siebie, aby była 
między nimi przestrzeń (dla postaci). Najlepiej, jeśli stoją 
one w rzędach, np. w pierwszym rzędzie - 3 drzewa,
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a drugim, z tyłu  - 4 drzewa. Wszystkie drzewa muszą być 
zwrócone w tę samą stronę, tj. w stronę Wielkiego Złego 
Wilka. 

By rozgrywka była bardziej udana, zaleca się ustawiać 
drzewa i postacie na poziomie oczu gracza.

Przebieg gry:
Gracz staje w odległości ok. 1,5 m od pierwszego rzędu 

drzew. Ten gracz to przerażający Wielki Zły Wilk. 
Wszystkie drzewa zwrócone są w jego stronę. Reszta 
graczy dzieli między siebie 6 bajkowych postaci. Wielki 
Zły Wilk zasłania oczy i zaczyna recytować rymowankę: 
„Pałka, zapałka, dwa kije, kto się nie schowa, ten kryje”,
a następnie liczy do 10. Za młodszych graczy wierszyk 
mogą mówić rodzice. Można też wybrać inną rymowankę.

W tym czasie pozostali gracze chowają swoje postacie 
za drzewami. Mają na to czas do końca wyliczanki.
Ale uwaga! Niektórym postaciom nie jest wcale łatwo 
ukryć się za drzewem!

Kiedy gracz – Wielki Zły Wilk skończy rymowankę
i odliczanie, otwiera oczy i rzuca kostką – obrazek na niej 
wskaże postać, którą trzeba znaleźć. Nie ruszając się

Zawartość pudełka:
7 drzew + 6 postaci z bajek + 1 kostka  

z miejsca, Wielki Zły Wilk próbuje odgadnąć, za którym 
drzewem dana postać jest ukryta. Jeśli odgadnie 
poprawnie, zdobywa punkt. Jeśli nie odgadnie, punkty 
zdobywają pozostali gracze, każdy z nich.

Każdy z graczy na zmianę jest Wielkim Złym Wilkiem.   

Koniec gry:
Gracz, który jako pierwszy zdobędzie 5 punktów, 

wygrywa.
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OSTRZEŻENIE! Zabawka zawiera małe części. Istnieje ryzyko 
zadławienia. Nie jest odpowiednia dla dzieci poniżej 3 roku 
życia.
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