
Pomoc dydaktyczna wspomagająca realizację treści programowych 
w zakresie aktywności społecznej dziecka w grupie przedszkolnej. 
Tablica zawiera 26 ruchomych znaczków, które umożliwiają 
odnotowanie obecności/nieobecności dziecka w danym dniu pobytu 
w przedszkolu. Zaleca się wyzwalanie aktywności dzieci 
i zachęcanie ich do samodzielnego, odpowiedniego ustawienia swojego 
znaczka na tablicy.
Na wymiennych tabliczkach można umieścić swoje wzory np. poprzez 
naniesienie wydrukowanych naklejek.

WARTOŚCI DYDAKTYCZNE:
ź akcentowanie obecności dziecka jako członka grupy rówieśniczej,
ź przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących 

współżycie w grupie,
ź integracja grupy dziecięcej,
ź rozwijanie pamięci,
ź rozwijanie kompetencji matematycznych (np. poprzez przeliczanie 

obecnych dzieci).
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WYDRUKOWANO NA PAPIERZE EKOLOGICZNYM          

ZAWARTOŚĆ:
ź drewniana tablica o wymiarach ok. 91 x 30 cm, z praktyczną miarką, 

umożliwiająca dokonanie pomiaru wzrostu dzieci (do 140 cm),
ź 26 znaczków (dostępna w 3 różnych wzorach – dla 3 grup przedszkolnych, 

z uwzględnieniem wieku dzieci),
ź 26 śrubek i 2 kołki rozporowe do montażu w ścianie,
ź płyta CD zawierająca wzory 26 znaczków indywidualnych, które nauczyciel 

może wydrukować i wykorzystać w szatni, na krzesełko, ręcznik, itd.,
ź instrukcja.
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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:

Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat
z uwagi na ostre krawędzie i wykończenia oraz ruchome 
części. Ryzyko zranienia i/lub przyszczypnięcia!

INSTRUKCJA MONTAŻU:

1. Wsuń płytki do planszy, umieszczając je czystą stroną do tyłu.
2. Przykręć płytki śrubkami aby zapobiec ich wypadaniu z planszy.


