
POMOC PRZEZNACZONA JEST DO STYMULOWANIA ROZWOJU POZNAWCZEGO 
I EMOCJONALNEGO DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM. SKŁADA SIĘ Z PLANSZY 
I 21 ELEMENTÓW AKCENTUJĄCYCH KLUCZOWE MOMENTY DNIA DZIECKA 
PODCZAS POBYTU W PRZEDSZKOLU ORAZ GONGU UMOŻLIWIAJĄCEGO 
POZYSKANIE UWAGI DZIECKA PRZEZ CHARAKTERYSTYCZNY BODZIEC 
DŹWIĘKOWY, ŁATWO WYRÓŻNIAJĄCY SIĘ Z OTOCZENIA.

Pomoc edukacyjna „mój dzień w przedszkolu” sprzyja poznawaniu stałego następstwa wydarzeń. Pozwala nawet 
małym dzieciom orientować się w czasie. Porządkuje rytm dnia. Poprzez nabywanie znajomości kolejnych kluczowych 
momentów dnia redukuje niepewność w nowym dla dziecka otoczeniu oraz stres związany z separacją od rodziców.
Pomoc ta jest  szczególnie przydatna w pracy:
ź  z dziećmi adaptującymi się do przedszkola,
ź  z zaburzoną dynamiką procesów nerwowych,
ź  z zaburzeniami zachowania,
ź  z dziećmi lękowymi i nieśmiałymi,
ź  dziećmi  z zaburzeniami ze spektrum autystycznego.
Zalecane jest wyzwalanie samodzielności dzieci posługiwaniu się tablicą dydaktyczną poprzez umieszczanie 
poszczególnych elementów w prawidłowej kolejności na tablicy i uruchamianie sygnału dźwiękowego (gongu).

Do tablicy „Mój dzień w przedszkolu”można również dokupić dodatkowe, indywidualne tabliczki.
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Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci 
w wieku poniżej 3 lat z uwagi na małe 
elementy. Ryzyko zadławienia!

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. 

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE:

NR PARTII:

ZAWARTOŚĆ:
źPlansza o długości 110 cm i szerokości 35 cm wykonana ze sklejki, 
ź21 drewnianych elementów z otworami, które przywiesza się na planszy, 
źmagazynek z tyłu planszy do przechowywania pozostałych elementów, 
źdrewniany suwak, 
źgong zegarowy,
ź instrukcja.


