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GRA RODZINNA 

GDZIE JESTEŚ? 

KX8562 INSTRUKCJA 

Jednym z najbardziej 

skutecznych sposobów na 

rozwijanie zdolności 

interpersonalnych u dzieci jest granie w różne gry z najbliższymi. Gry planszowe, karciane i 

inne rozbudowują inteligencję, zdolność skutecznego wysławiania  

Się i przekazywania innym osobom swoich zamiarów i chęci. Gry są doskonałym sposobem 

na wspólną zabawę w gronie najbliższych. Dzięki takim zabawom dzieci, mogą spędzić 

więcej czasu z rodzicami. Rewelacyjna gra zręcznościowo logiczna dla całej rodziny. Gra 

wymaga zręczności i buduje napięcie. Jest łatwa do nauczenia i zabawna. Proste zasady, 

świetnie wykonana gra, oraz możliwość zabawy niezależnie od wieku sprawiają, iż w grę 

potrafi zaangażować się cała rodzina i to na długie godziny. 
Gra polega na wzajemnym odgadywaniu w której części domku zostali ukryci 
poszczególni członkowie rodziny. Gracze zadają sobie nawzajem pytania na które 
można odpowiadać tylko „tak” lub „nie”. Gra pobudza wyobraźnię, uczy logicznego 
myślenia. 
Zasady: 

 Gra polega na wzajemnym odgadywaniu w której części domku zostali ukryci 
poszczególni członkowie rodziny.  

 Gracze zadają sobie nawzajem pytania na które można odpowiadać tylko „tak” lub 
„nie”.  

 Gra pobudza wyobraźnię, uczy logicznego myślenia.  
Grając w grę dziecko uczy się jak prawidłowo konstruować i zadawać pytania, a przy okazji 
określać dokładną lokalizację postaci – np. obok, pomiędzy, przed, za, nad, pod, po prawej 
stronie, po lewej stronie.  
Zwycięzcą jest osoba, która odgadnie pozycje członków rodziny swojego przeciwnika. 
 
W skład gry wchodzi: 

 2 składane domki,  
 etykiety do naklejenia przedstawiające członków rodziny,  
 32 figurki poszczególnych członków rodziny,  
 instrukcję.  

Liczba graczy: 2  
Wygraj 5 rund tej niezwykłej gry i zostań najlepszym detektywem ! 
 


