
Wanna piaskowa z piaskiem różni się od piaskownicy tym, że dziecko nie siada ani nie klęczy w piasku, 
ale ma piasek przed sobą na stole. Ta zamknięta przestrzeń daje dziecku poczucie bezpieczeństwa, 
ponieważ może on/ona pracować z ustalonej przestrzeni. 
Różne kolorowe karty, można umieścić pod wkładką szklanej wanny piaskowej. Piasek można szybko 
wygładzić za pomocą specjalnego narzędzia, a zabawę można rozpocząć od nowa.

Piasek jest szczególnie terapeutyczny. Uzdrawiająca moc graficznej zabawy ruchowej - 
doświadczana podczas pracy własnymi rękami - w połączeniu z prostą zmysłową fascynacją piaskiem, 
oferuje prawdziwą zmianę w stosunku do obrazów, które tworzymy dla siebie poprzez intelekt.

Kiedy dzieci odkrywają Wannę piaskową, są przyciągane w kierunku drobnego piasku, jakby magią. 
Używają rąk lub grabi do robienia „wzorów” na piasku.
Z doświadczenia można stwierdzić, obserwując dzieci bawiące się piaskiem, że nie tylko czerpią 
przyjemność z eksperymentowania z piaskiem, ale są także całkowicie pochłonięte tym, co robią. 
Osiągają stan, który można najlepiej opisać jako głęboko skoncentrowany, wewnętrznie zadowolony i 
zrelaksowany.

WARTOŚCI EDUKACYJNE:

•  2 packi do tworzenia dekoracyjnych motywów

•  wanna piaskowa o wymiarach 37 x 27 x 5 cm
•  0,5 kg piasku kwarcowego
•  1 packa do wyrównywania powierzchni piasku

•  wanna piaskowa o wymiarach 67 x 50 x 5 cm
•  1kg piasku kwarcowego

Wanna piaskowa mała:

•  1 packa do wygładzenia powierzchni piasku

Prymitywne kształty są uniwersalne: wszystkie dzieci na całym świecie rysują w ten sam sposób. 
Zaczynają od bazgrołów, a następnie pojawiają się pierwsze rozpoznawalne kształty. Kształty te 
przechodzą od prymitywnych kształtów prostej i zakrzywionej linii, aż do pojawienia się odwiecznych 
kształtów koła i krzyża. Te z kolei tworzą trójkąt, kwadrat, prostokąt, gwiazdę i spiralę.

Ma to motywujący wpływ na dzieci i zachęca je do czerpania przyjemności z eksperymentowania. 
Wanny piaskowej można używać do zabawy, ale także do ćwiczenia określonych kształtów z dziećmi. 
W takim przypadku nauczyciel daje dzieciom kilka pomysłów na ich rozpoczęcie, a może nawet 
wyznaczyć kilka prostych zadań.

W zależności od wieku i poziomu grupy kształty można rysować w piasku. Możemy stwierdzić, patrząc 
na rysunki odręczne dziecka, które kształty już odkrył i jak je wyraża.
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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. 

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

Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci w 
wieku poniżej 3 lat z uwagi na ostre 
krawędzie i ciężar zestawu. Ryzyko 
zranienia!

Na piaskownicy nie należy umieszczać żadnych przedmiotów, które mogłyby prowadzić do zadrapań 
na szklanej powierzchni.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

Jeśli piaskownica zostanie umieszczona bezpośrednio na blacie stołu, szklane dno może zostać 
uszkodzona przez przedmioty znajdujące się pod nim.

Pomimo laminowanego bezpiecznego szkła, szyba pęka po upuszczeniu. Jednak żadne fragmenty 
szkła nie odpadają. Jeśli piaskownica zostanie uszkodzona w przypadku nieprzestrzegania tych 
środków ostrożności, nie możemy zapewnić bezpłatnej wymiany.
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