
 

Zabawa dla 
całej rodziny



Drodzy Rodzice,  

dziękujemy Wam za wybranie kart StoryBits Kids - uniwersalnego narzędzia 
rozwijającego kreatywność oraz zapewniającego wiele godzin wspaniałej, 
rodzinnej rozrywki.  

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o kartach StoryBits Kids, koniecznie 
zapoznajcie się z treścią naszego e-booka, z którego dowiecie się więcej o 
tym, czym są karty StoryBits Kids i jak możecie wykorzystać je do wspólnych 
zabaw z Waszymi pociechami.  

Jeśli karty dla najmłodszych przypadły Wam do gustu, nie wahajcie się 
sprawdzić zestawu StoryBits, który doskonale sprawdzi się na spotkaniach 
towarzyskich z Waszymi znajomymi.  

Pozdrawiamy serdecznie 

Zespół StoryBits 
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Czym są karty StoryBits Kids? 

Karty StoryBits Kids zostały opracowane i zaprojektowane przez Anię 
Barbarską - mamę i nauczycielkę języków obcych. W talii znajdziecie 54 
kolorowe karty, na których przedstawiono ośmioro bohaterów w 
codziennych sytuacjach, jakie przytrafiają się lub mogą przytrafić również 
Waszym dzieciom  

StoryBits Kids sprawdzą się doskonale jako: 

• narzędzie kreatywnej zabawy; 

• pomoc w prowadzeniu rozmów na ważne, rodzinne tematy; 

• pomoc w nauce kreatywnego pisania. 

Grafiki przedstawione na kartach StoryBits Kids zostały zaprojektowane w 
taki sposób, aby każda ze zobrazowanych na nich sytuacji mogła zostać 
opisana jako osobna historia lub element dłuższej opowieści.  

Na obrazkach, wspólnie ze swoim dzieckiem, znajdziesz wiele przedmiotów 
codziennego użytku, emocji, pojęć, cech oraz wykonywanych czynności. 
Zastosowanie uniwersalnego języka obrazu sprawia, że karty doskonale 
sprawdzą się w czasie zabaw z dziećmi niezależnie od języka, którym 
posługują się najmłodsi. 
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Kreatywne zabawy dla najmłodszych 
Wspólne opowiadanie historii pomaga w tworzeniu rodzinnych i 
koleżeńskich więzi. Pobudza również kreatywność i rozwija wyobraźnię. 
Wykorzystując do zabawy karty StoryBits możesz, wspólnie ze swoimi 
dziećmi opowiadać historie na wiele sposobów. 

Było, jest, będzie 
Jest to zabawa, do której przeprowadzenia potrzebować będziecie 
pojedynczej karty. Zadaniem dziecka biorącego udział w zabawie jest 
przeanalizowanie obrazka i stworzenie historii, która opowiada o tym, co 
wydarzyło się wcześniej, co dzieje się w tej chwili na przedstawionej grafice i 
w końcu, co wydarzy się dalej.  

Jeśli chcecie wprowadzić do zabawy element rywalizacji możecie 
przyznawać punkty za każdy element zobrazowany na karcie i wpleciony do 
opowieści. Osoba, która zdobędzie największą liczbę punktów lub stworzy 
najciekawszą historię wygrywa.  

Zabawa ta doskonale sprawdzi się w trakcie podróży samochodem lub 
pociągiem, kiedy ilość miejsca, jakie możecie przeznaczyć na wspólną grę 
jest ograniczona. 
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Wszystko po kolei 
Rozłóż na stole talię kart StoryBits Kids i pozwól swojemu dziecku na 
wybranie kilku kart, najlepiej od 3 do 6. Zadaniem dziecka jest stworzenie 
historii, która będzie nawiązywać po kolei do wszystkich wybranych kart 
tworząc w swojej końcowej formie spójną całość.  

Podobnie jak w przypadku Było, jest, będzie, możesz wprowadzić do zabawy 
element rywalizacji, przyznając za stworzoną historię punkty na wcześniej 
ustalonych zasadach. 

Możecie również wspólnie zapisać stworzoną opowieść, żeby poćwiczyć 
pisanie. 
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Stwórzmy komiks 
Przed przystąpieniem do tej zabawy, przygotuj kartki papieru oraz kolorowe 
kredki i flamastry. Zadaniem Twoim i Twojego dziecka będzie wybranie 
jednej karty i stworzenie dalszego ciągu przedstawionej na karcie historii. 
Tym razem jednak nie snujecie opowieści, a rysujecie komiks! 

Zabawa ta pomoże nie tylko pobudzić wyobraźnię Twojego dziecka, ale 
również pomoże mu poćwiczyć zdolności manualne. 

Gdzie jest… 
Kolejna zabawa doskonale sprawdzi się w trakcie podróży.  

Ze swojej talii StoryBits Kids wybierz jedną kartę i przestudiuj ją uważnie. 
Wybierz jeden przedmiot - im mniej widoczny na obrazku tym lepiej - i 
przekaż kartę dziecku. Zadaniem Twojego podopiecznego jest znalezienie 
wybranego przez Ciebie przedmiotu w jak najkrótszym czasie.  

Zabawa ta nie tylko przyjemnie wypełni Wam czas, ale również pomoże w 
ćwiczeniu spostrzegawczości i skupiania uwagi. 
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20 pytań 
Rozłóż na stole swoją talię StoryBits i wybierz jedną kartę (jeśli cała talia to za 
wiele, możesz rozłożyć na stole tylko jej część). Zadaniem dziecka jest 
odnalezienie wybranej przez Ciebie karty poprzez zadawanie prostych 
pytań, na które odpowiedź brzmieć może tak lub nie.  

Aby wprowadzić element rywalizacji możecie ustalić maksymalną liczbę 
pytań, które może zadać dziecko. Jeśli ta liczba umożliwi mu zlokalizowanie 
właściwego obrazka - wygrywa grę. 
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10 przedmiotów 
To zabawa, którą pokochają dzieciaki lubiące odrobinę rywalizacji.  

Wybierz jedną z kart StoryBits i na oddzielnej kartce zapisz nazwy 10 
przedmiotów, które widzisz na obrazku. Przekaż kartę dziecku. 

Zadaniem dziecka jest zgadnięcie, które przedmioty wybrałeś. Za każdy 
odgadnięty przedmiot Twój młody przeciwnik otrzymuje jeden punkt. Za 
słowo, którego nie udało mu się odgadnąć bądź błędną odpowiedź - traci 
jeden punkt. 
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Nie tylko do zabawy 
Karty StoryBits Kids mogą posłużyć nie tylko do zabawy.  

Grafiki przedstawiające codzienne sytuacje mogą stanowić doskonały punkt 
wyjścia do rozmów na ważne tematy.  

Użycie kolorowych kart sprawi, że dziecko chętniej opowie Wam o swoich 
emocjach czy problemach.  

Wykorzystanie StoryBits może ułatwić Wam poruszanie z podopiecznymi 
ważnych i trudnych tematów - chociażby przez zbudowanie historii, która 
będzie stanowiła wstęp do dyskusji o problemie, o którym chcesz 
porozmawiać z dzieckiem. 

To jeszcze nie koniec 
Wierzymy, że każdy kreatywny rodzic i każde dziecko jest w stanie znaleźć 
jeszcze wiele pomysłów na wykorzystanie kart StoryBits Kids w trakcie 
codziennych zabaw.  

Jeśli w trakcie zabawy z naszymi kartami odkryjesz dla nich nowe 
zastosowanie, koniecznie daj nam znać na adres info@mystorybits.com lub 
redakcja@teacherscorner.pl 
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Potrzebujesz więcej pomysłów na 

zabawy z dziećmi? 

Zajrzyj na  

mystorybits.com

Śledź nas na bieżąco w mediach społecznościowych:  

Facebook   Instagram  YouTube 

https://www.facebook.com/storybitsinspire/
https://www.instagram.com/storybitsinspire/
https://www.youtube.com/watch?v=90xAepcE1Fw
https://www.facebook.com/storybitsinspire/
https://www.instagram.com/storybitsinspire/
https://www.youtube.com/watch?v=90xAepcE1Fw
https://mystorybits.com
https://mystorybits.com
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