
ZABAWA POLEGA NA POŁĄCZENIU OBRAZKA „ZAWÓD” Z OBRAZKIEM 
„NARZĘDZIE”. NADRUKI NA PŁYTKACH PRZEDSTAWIAJĄ OSOBY WYKONUJĄCE 
RÓŻNE ZAWODY I ICH PODSTAWOWE NARZĘDZIA PRACY. UKŁADANKA SŁUŻY 
RÓWNIEŻ JAKO GRA MEMORY.

ZASADY GRY:
1.  Zabawa polega na połączeniu obrazka „zawód” z obrazkiem „narzędzie”.

Nadruki na płytkach przedstawiają osoby wykonujące różne zawody i ich podstawowe 
narzędzia pracy.

2.  Memory
Gra polegająca na znajdowaniu par takich samych obrazków. Płytki z obrazkami układa 
się odwrotnie, a następnie gracze w ustalonej kolejności odwracają po dwa obrazki. Jeśli 
nie ma pary to odkłada się elementy w te same miejsca, jeśli odnajdujemy parę to 
zabieramy płytki. Wygrywa ta osoba, która zdobędzie większą ilość par. 

WARTOŚCI DYDAKTYCZNE:
Układanka „Zawody” uczy koncentracji i orientacji przestrzennej. Rozwija pamięć 
bezpośrednią (świeżą), sprawność manualną oraz koordynację wzrokowo-ruchową. 
Obrazki są czytelne. Projekty rysunków i kolorystyka – dostosowane są do percepcji dziecka 
w wieku przedszkolnym. Ilość płytek jest optymalna do możliwości skupienia uwagi 
w warunkach swobodnej zabawy dziecięcej.

WYDRUKOWANO NA PAPIERZE EKOLOGICZNYM          
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KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:

Przechowywać w suchym pomieszczeniu. Unikać wilgoci! Do czyszczenia używać 
suchej lub lekko wilgotnej, bawełnianej szmatki (inne materiały mogą porysować 
powierzchnię). Stosować czystą wodę, bez detergentów i rozpuszczalników. 

BEZPIECZEŃSTWO:

Przed podaniem dziecku zabawki upewnij się, że produkt jest kompletny i nieuszkodzony. 
Opakowanie nie jest integralną częścią produktu i należy je usunąć wraz z wszystkimi 
elementami przed podaniem zabawki dziecku. Opakowanie nie służy do zabawy. 
Opakowanie foliowe może być niebezpieczne dla dziecka. Aby uniknąć możliwości 
uduszenia należy je usunąć wraz z wszystkimi jego elementami. Zachowaj instrukcję 
użytkowania ze względu na ważne informacje. 
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WYPRODUKOWANO W POLSCE                                                       

Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci 
w wieku poniżej 3 lat z uwagi na ostre kra-
wędzie i wykończenia. Ryzyko zranienia!
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ZAWARTOŚĆ:
ź 30 drewnianych płytek o wymiarach 6 x 6 cm z kolorowymi ilustracjami, 
ź instrukcja.


