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Czas już zasnąć, oczka zmrużyć,  
pod kołderkę się zanurzyć.

Przytulić misia, książeczkę schować,
do sennych przygód się przygotować.
Tu Śpiochy leżą, więc nie przeszkadzać!
Ciiicho, cichutko… nic już nie gadać…

KOOPERACYJNA GRA DLA ZNAWCÓW SZTUKI ZASYPIANIA
W grze Śpiochy zadaniem graczy jest odgadywanie,  

które ze zwierzaczków udało się już do krainy snów.  
Wykażcie się dobrą pamięcią i poprawnie wytypujcie zwierzątko.  

A może pamiętacie, pod jaką kołderką śpi  
albo czy przed zaśnięciem czytało książeczkę?

Wiek graczy

3-6

Liczba graczy

2-5

Czas gry

10’
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 Zawartość pudełka:

	10 kafelków zwierzaków (Śpiochów)    
	Instrukcja
	Łóżeczko, które należy złożyć 
  przed pierwszą rozgrywką  
 (instrukcję składania znajdziecie  
 na końcu).

Po złożeniu łóżeczko nie wymaga już rozkładania. Całe mieści się do pudełka.



Pierwsza gra

Wylosujcie 4 kafelki Śpiochów i ułóżcie je odkryte. Przyjrzyjcie im się 
dokładnie. Teraz dziecko zamyka na chwilę oczy, a prowadzący grę 
kładzie jednego ze Śpiochów na łóżeczku (kafelek ma być zakryty).  
Pozostałe kafelki trzeba pomieszać. Niech szkrab otworzy oczy. 
Zadaniem dziecka jest powiedzieć, który Śpioch właśnie zasnął.
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Spać poszła myszka.



Dla najmłodszych graczy

Jeżeli odgadywanie okazuje się za trudne, gdy za każdym razem losujecie 
nowy zestaw zwierzaków, możecie na początek wybrać 3–4 kafelki 
Śpiochów (np. misia pod żółtą kołderką, słonika pod czerwoną kołderką, 
królika pod niebieską kołderką oraz myszkę pod zieloną kołderką).

Tak stworzonym zestawem rozegrajcie kilka gier. Kiedy ten układ 
opanujecie już do perfekcji, zacznijcie wymieniać Śpiochy.

W kolejnych grach

Możecie używać coraz większej liczby Śpiochów, aby zabawę stopniowo 
utrudniać (po jakimś czasie może nawet uda się Wam zagrać wszystkimi 
dziesięcioma!).
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Dodatkowe pytania

Jeżeli dziecko odpowie poprawnie (np. że w łóżeczku śpi królik), możecie 
zadać dodatkowe pytania:

     Jakiego koloru miał kołderkę?

     Jaką zabawką bawił się tego dnia?

     Czy czytał bajkę przed zaśnięciem? 

Zamiast zamykania oczu – bawmy się wszyscy!

Po obejrzeniu Śpiochów utwórzcie z nich zakryty stos i potasujcie go. 
Jeden z kafelków połóżcie zakryty na łóżeczku, a pozostałe odkryjcie  
na stole (albo na kołdrze, jeżeli gracie tuż przed zaśnięciem). Dzięki temu 
wszyscy mogą próbować odgadnąć, który Śpioch właśnie zasnął!

Wszyscy muszą się wyspać (WYCISZENIE)

Po tym, jak uda się odgadnąć, kto już zasnął, możecie powtarzać grę  
z tymi zwierzakami, które jeszcze nie śpią, i grać tak długo, aż dowiecie 
się, kto zaśnie dzisiaj jako ostatni… Gra z każdym krokiem staje się 
łatwiejsza, co może pomóc wyciszyć się przed snem.
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WARIANT – zabawa w rywalizację (EMOCJE)

Wylosujcie 5–8 Śpiochów i pozwólcie wszystkim graczom im się 
przyjrzeć. Pozostałe odłóżcie do pudełka. Z wylosowanych kafelków 
utwórzcie zakryty stos i potasujcie go. Następnie jednego Śpiocha 
połóżcie zakrytego na łóżeczku. Teraz po kolei odkrywajcie kafelki ze 
stosu. Od momentu odkrycia ostatniego Śpiocha każdy z graczy (kto 
pierwszy, ten lepszy!) ma możliwość odgadnąć, kto już zasnął.
Pierwszy gracz, który spróbuje zgadnąć, sprawdza, czy poprawnie 
wskazał Śpiocha leżącego na łóżeczku. Jeżeli tak – wygrywa, jeżeli nie – 
mówi o tym pozostałym i pozwala im grać dalej, aż któryś z nich wskaże 
właściwego Śpiocha.
Zabawę można powtarzać kilkakrotnie, dokładając za każdym razem na 
stół jednego Śpiocha z pudełka (ponownie pozwólcie graczom przyjrzeć 
się kafelkom przed położeniem Śpiocha na łóżeczku).
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Drogi Kliencie!
Nasze gry kompletowane są ze szczególną starannością. Jeżeli jednak zdarzą się jakieś braki (za co z góry serdecznie 
przepraszamy), możesz przesłać nam reklamację e-mailem na adres: service@granna.pl
Podaj swoje imię, nazwisko i adres (miasto, kod pocztowy, ulica, numer domu i  mieszkania) oraz napisz, jakiego 
elementu gry brakuje.
Jeśli chcesz otrzymywać drogą elektroniczną informacje o nowościach, to napisz e-mail z taką informacją na adres: 
service@granna.pl i podpisz go imieniem i nazwiskiem.

www.facebook.com/grannagry
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Jak złożyć łóżeczko:
Zegnij boki łóżeczka pod kątem prostym, a potem 
wsuń ostrożnie przecięcia w bocznych ściankach  
w przecięcia w materacyku, tak żeby utworzyć 
łóżeczko jak na obrazku obok.

Tu zagiąć Tu zagiąć

Od autora: Ta gra powstawała przy nieustannym wsparciu Oli, Lidki, Szymona i Andrzeja. 
To dzięki Waszej cierpliwości, Śpiochy mogły przyjść na świat, aby dzieciaczki układały je  
z miłością do snu…


