
WARTOŚCI DYDAKTYCZNE:
Wyjątkowa gra, pomagająca w stymulacji mięśnia okrężnego ust, mięśni 
oddechowych oraz w wydłużeniu fazy wydechowej i siły oddechu. Ponadto 
wyostrza koncentrację oraz zdolność kontrolowania i kierowania oddechem. 
Dodatkowym atutem gry jest redukcja napięć o charakterze lękowym. Pomoc 
może być skutecznie wykorzystana w treningu oddechowym w celu 
uruchomienia przeponowego toru oddechowego. 

Proponowana przez nas gra zachęca do uczestnictwa w zajęciach 
logopedycznych w niecodzienny i ekscytujący sposób. Dzięki niej każdy gracz 
w łatwy sposób stymuluje motorykę mięśni ust oraz usprawnia układ 
oddechowy. Należy pamiętać, że dobrze funkcjonujący układ oddechowy, 
to również prawidłowy rozwój mowy, który jest jedną z ważniejszych 
umiejętności, jaką zdobywa małe dziecko. Do usprawniania motoryki narządów 
mowy gra może być w równym stopniu używana przez dzieci jak i dorosłych.
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WYDRUKOWANO NA PAPIERZE EKOLOGICZNYM          



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! Niedpowiednie dla dzieci 
w wieku poniżej 3 lat z uwagi na małe 
elementy. Ryzyko zadławienia!
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ZAWARTOŚĆ:
ź tablica magnetyczna o wymiarach ok. 45,5 x 33,5 cm,
ź 2 półkule służące jako nóżki do planszy,
ź 21 drewnianych elementów magnetycznych w różnych kształtach i kolorach,
ź kulka drewniana,
ź kulka styropianowa,
ź piłka do ping-ponga (w osłonce),
ź 20 kolorowych słomek,
ź instrukcja.


