
 
 

Świeżo na stół 
  

NUMER ARTYKUŁU: 210036 3+ 
 
 
 
Zawartość: 110 okrągłych kart obrazkowych, Ø 6 cm, 5 desek do sortowania z podziałką, 

14 x 28 cm, 7 x 2 kolorowe karty, 6 x 6 cm, Karty tematyczne 10 x 2, 6 x 6 cm, 1 instrukcja 

 
Ilość i wiek graczy: dla 1 gracza i więcej, od 3 lat. 

 

Opis kart tematycznych 

Wewnątrz 

 

Na zewnątrz 

 

Owoce 

 

Warzywa 

 

Orzechy 

 

Jagody 

 

Z tutaj 

 

Z dala 

 

Nad ziemią 

 

Pod ziemią 

 

 

 

 

 



 

Czy na drzewie rosną banany?  

Gdzie rosną owoce kiwi?  

Jak wyglądają rzodkiewki w środku?  

Mam nasiona ogórków. Nawet najmłodsi lubią owoce i sortują warzywa według 

koloru i wyglądu.  

Jest kilka kategorii do przypisania na tablicach: Jakie owoce rosną na drzewie i 

które warzywa rosną nad lub pod ziemią? Czy gruszka jest częścią owocu? 

Pobudzający materiał do układania zachęca do zabawy, uczy obchodzenia się z 

żywnością. 

Cel pedagogiczny 
Elementarna wiedza o pochodzeniu, rodzaju i wyglądzie żywności. Gra polegająca na sortowaniu i 

układaniu żywności, uczy świadomość dzieci w zakresie zdrowej żywności. Okrągłe karty graficzne 

z realistycznymi ilustracjami są przypisane do różnych kategorii. Przypisanie może być zmienne, co 

daje różne warianty gry, np. Przypisuj kolory, warzywa rosnące nad lub pod ziemią lub jak owoc 

wygląda na zewnątrz i wewnątrz? 

Karty kolorów i motywów są ze sobą łączone, co daje szeroki zakres możliwości 

edukacyjnych: 
Rozpoznaj, nazwij i przypisz 

Transfer wiedzy 

Rozszerzenie słownictwa 

Różnicowanie kolorów 

Koncentracja i logiczne myślenie 

Koordynacja oko-ręka 

 

Opcje gry posortowane według poziomu trudności: 

 

Przydział według kolorów od 3 lat 

 

Jagody, które tu rosną 

 
Przypisywanie według owoców i warzyw 

 

Owoce, które pochodzą z daleka 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Wszystko, co jest w środku pomarańczowe 

 

Przypisz w układzie 

współrzędnych: dla kolorów, nad 

ziemią / pod Ziemia 

 

Przypisz w układzie współrzędnych: 

dla jagód, owoców, warzyw i Orzechy, rośnie 

tutaj / rośnie daleko 

 

Przypisz w układzie 

współrzędnych: 

do orzechów, warzyw, jagód i 

Owoce, widok wewnętrzny i 

zewnętrzny 

 
 
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.  
 

Z.P.H. PILCH  
43-450 Ustroń, ul. Fabryczna 36  
T: + 48 33 855 20 93, info@pilchr.pl • www.pilchr.pl  

 
Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 

lat z uwagi na małe elementy. Ryzyko zadławienia!  
WYPRODUKOWANO W POLSCE 


