
ZESTAW FIGUR GEOMETRYCZNYCH, SŁUŻĄCY DO REALIZACJI TREŚCI PROGRAMOWYCH Z OBSZARU 13. 
WSPOMAGANIE ROZWOJU INTELEKTUALNEGO DZIECI WRAZ Z EDUKACJĄ MATEMATYCZNĄ, 
A W SZCZEGÓLNOŚCI DO ROZWIJANIA INTUICJI GEOMETRYCZNEJ.

WARTOŚCI DYDAKTYCZNE:
Usprawnianie i rozwijanie pamięci wzrokowej, orientacji przestrzennej, sprawności manualnej oraz 
koordynacji wzrokowo - ruchowej. Rozwijanie kompetencji matematycznych natomiast poprzez obracanie 
i przesuwanie płytek, dzieci nabywają doświadczenie w zakresie kształtowania intuicji geometrycznych.

SŁUŻĄ DO:
ź rozpoznawania, nazywania i klasyfikowania figur geometrycznych,
ź segregowania przedmiotów pod względem cech wspólnych,
ź układania prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych.

ZAWARTOŚĆ:
ź podstawka z drewnianą ramką o wymiarach ok. 45,5 x 33,5 x 1,5 cm,
ź 35 drewnianych elementów z magnesami o wymiarach ok. 4 x 4 cm, w różnych kształtach (koło, kwadrat, 

prostokąt, trójkąt i romb) i kolorach (czerwony, zielony, niebieski, żółty, czarny, brązowy i naturalny),
ź instrukcja.

WYDRUKOWANO NA PAPIERZE EKOLOGICZNYM          WYPRODUKOWANO W POLSCE             

NR PARTII:

Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci 
w wieku poniżej 3 lat z uwagi na ostre kra- 
wędzie i wykończenia. Ryzyko zranienia!
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KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:

BEZPIECZEŃSTWO:

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. 

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. 

Zabawka spełnia normy dotyczące bezpieczeństwa zabawek określone w dyrektywie Unii Europejskiej.
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