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iKNOW Junior to gra 
stworzona we współpracy ze 
specjalistami w zakresie pedagogiki, 
mającymi wieloletnie doświadczenie 
w pracy z dziećmi w różnym wieku. 
Jednocześnie bawi i uczy. Rysowanie 
haseł, wybieranie odpowiedzi 
spośród dostępnych opcji czy 
formowanie liter z ciał swoich i 
współgraczy (a także wiele innych 
elementów gry) sprawia, że dzieci 
chcą do niej wracać.

Każde dziecko uczy się w swoim 
tempie; każde ma swoje sposoby 
przyswajania nowych wiadomości. 
Respektując indywidualność 
dziecka, otwieramy je na nowe 
obszary wiedzy bez konieczności 
wywierania na nie nacisku. Podczas 
gdy dziecko może mieć trudności ze 

zrozumieniem pewnych dziedzin, jego 
talenty objawić się mogą w innych, 
czasem zupełnie niespodziewanych 
obszarach. 

Gry planszowe to świetny sposób 
na przyswojenie przez dzieci wielu 
istotnych życiowo kompetencji. 
Uczą poszanowania reguł. Ukazując 
fakt, że wszystko ma swoją kolej, 
kształtują cierpliwość. Pokazują, co 
to zdrowa konkurencja, ale także 
rozwijają umiejętność współpracy i 
… przegrywania. iKNOW Junior daje 
to wszystko, a do tego sporą porcję 
wiedzy! 

Uczestniczenie w grze w roli 
animatora daje dorosłym szansę 
obserwacji dzieci podczas 
rozwiązywania rozmaitych 

Wstęp
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problemów, przez co mogą je lepiej 
poznać. Rola animatora rozwija 
zdolności pedagogiczne, gdyż 
polega raczej na wspieraniu graczy 
dobrym słowem, niż cierpką krytyką 
i pomaganiu dzieciom w odkrywaniu 
ich talentów i mocnych stron, a nie 
na skupianiu się na brakach.

Animatorem może być nie tylko 
osoba dorosła, ale również starsze 
rodzeństwo.

“Interakcje z innymi graczami 
pozwalają dzieciom rozwijać 
ich kompetencje społeczne.

iKNOW Junior pozwala 
grającym przekonać się jak 
dużo już umieją oraz pomaga 
im poszerzyć ich wiedzę i 
umiejętności.”
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Przygotowanie gry 
Na początku należy wyznaczyć animatora gry. O tym, na czym polega ta 
rola, można przeczytać w dalszej części zasad.

Planszę położyć na stole. 

Oddzielić karty z zadaniami od kart z obrazkami i położyć oba stosy 
obok planszy. W zasięgu ręki umieścić ołówek i notes. 

Każdy gracz wybiera jeden pionek (niewykorzystane pionki odłożyć na 
bok). Animator nie wybiera pionka.

Każdy gracz kładzie swój pionek na polu startowym.

Podczas pierwszej rozgrywki animator gry tłumaczy dzieciom, w jaki 
sposób zdobywać będą punkty. 

Za wykonanie zadania samodzielnie gracz przesuwa swój pionek o 3 pola 
w przód. Jeśli skorzysta z pomocy innego gracza, to obydwaj przesuwają 
swoje pionki o 2 pola w przód. Jeśli potrzebują także podpowiedzi, to za 
poprawną odpowiedź każdy przesunie pionek o 1 pole.

Rozpoczyna najmłodszy z graczy. 
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Zasady 
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Przebieg gry 
Na początku każdej rundy animator sprawdza, na jakim polu stoi 
pionek osoby rozgrywającej kolejkę. Stosownie do tego wykonuje ona 
zwykłe zadanie   lub zadanie rysunkowe. 

1. Jeśli zawodnik zdecyduje się samodzielne wykonać zadanie 
(odpowiedzieć na pytanie), to w przypadku sukcesu 
przesuwa swój pionek o trzy pola w przód na planszy.  

2. Jeśli gracz potrzebuje pomocy, to animator wybiera do tego któregoś z 
pozostałych zawodników. Jeśli wspólnie wykonają zadanie prawidłowo, 
to obaj przesuwają swoje pionki o dwa pola. 

3. Jeśli gracze potrzebują do rozwiązania zadania dodatkowej 
wskazówki, to mogą o nią poprosić. Animator odczytuje 
ją z karty. Gdy gracze poprawnie rozwiążą zadanie dzięki 
wykorzystaniu podpowiedzi, to przesuwają swoje pionki o 
jedno pole.

Jeśli gracze nie zdołają wykonać zadania, ich pionki pozostaną na 
miejscu. 

Kolejka przechodzi na następną osobę. Animator sprawdza, na jakim polu 
stoi jej pionek i gra przebiega, jak opisano powyżej. 

Kto wygrywa?
Zwycięża zawodnik, który jako pierwszy osiągnie metę, 
stawiając pionek na końcowym polu.    

 Jeśli dwóch lub więcej graczy dotrze do mety w tej samej 
rundzie, to wygrywają oni wspólnie.
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“Respektowanie 
indywidualności dziecka 
rozwija w nim spontaniczną 
kreatywność.” 
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“iKNOW Junior rozbudza 
chęć poznawania.”

iKNOW Junior 
uczy dzieci wykorzystywania 
posiadanych informacji i 
umiejętności w rozwiązywaniu 
stawianych im zadań. Rozbudza 
w nich chęć poznawania nowych 
rzeczy, a także pokazuje im rozmaite 
metody, które mogą w tym celu 
wykorzystać. 

Dzieci mogą dojść do rozwiązania 
bez niczyjej pomocy. Nie ma jednak 
nic złego w tym, aby z pomocy tej 
skorzystać. Co dwie głowy, to nie 
jedna. Wspólne rozwiązywanie 
problemów prowadzi często do 
świetnych pomysłów! 

Animator może kierować się różnymi 
względami przy wyborze partnera 

do rozwiązania zadania. Oczywistym 
pomysłem jest poszukiwanie takiego 
gracza, o którym jest przekonany, 
iż będzie znał odpowiedź. Czasem 
jednak warto postawić także na 
graczy, których pionki pozostają 
w tyle i dyskretnie wspomóc ich 
poszukiwanie odpowiedzi. Tym 
sposobem można poprawić wynik 
osób, którym słabiej wiedzie się w 
grze. Trzeba jednak pamiętać również 
o tym, żeby w miarę możliwości 
wszyscy gracze zyskali możliwość 
zdobycia dodatkowych punktów i nie 
wybierać stale tych samych.  

Grając w iKNOW Junior
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Informacje dla 
animatora gry

“Ważne jest, aby gracze otrzymywali dobre słowo za 
podejmowane próby odpowiedzi – nawet w sytuacji, gdy 
jej nie odnajdą.” 

Animator pełni w iKNOW 
Junior istotną rolę. Nie tylko 
czuwa nad tym, aby gra sprawnie 
przebiegała, ale i wspiera 
grających w ich wysiłkach. 

Nawet niewielkie sukcesy w 
grze zachęcają do dalszej nauki, 
co z kolei prowadzi do lepszych 
wyników w grze. Czasem drobne, 
umiejętne podpowiedzi prowadzą 
gracza w dobrym kierunku, aż 

do momentu, gdy dostrzeże 
właściwą odpowiedź. Z kolei 
omawianie różnych zagadnień, 
które pojawiają się podczas 
rozgrywki, dodatkowo pogłębia 
wiedzę i poszerza horyzonty jej 
uczestników.

Twoja 
rola jest 
ważna!
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