
ZAWARTOŚĆ:

ź 4 geometryczne kształty puzzli, w kolorach żółtym, czerwonym, 
niebieskim i zielonym,

ź instrukcja do gry.

LICZBA GRACZY: 1-4 graczy w wieku powyżej 18 miesięcy

PUZZLE
GEOMETRYCZNE
NUMER ARTYKUŁU: 210 029                 
                                                                             /+18 msc

PODEJŚCIE PEDAGOGICZNE:

Promowanie percepcji sensorycznej, doskonałe zdolności motoryczne i 
zręczność, kolor i przypisanie kształtu, a także oko koordynacja i 
koncentracja dłoni.

Po złożeniu kształtów i nazwaniu ich, dzieci są zachęcane do 
prześledzenia kształtów palcami lub dłońmi. Jak czujesz kształt koła? Jak 
czujesz kształt kwadratu? Kto jest w stanie rozpoznać odpowiedni kształt 
poprzez dotyk?

ZASADY GRY:

Elementy układanki można montować zgodnie z ich kolorem i kształtem 
lub są one połączone razem w kreatywny i abstrakcyjny sposób. Poziom 
trudności jest zwiększony, jeśli użyjemy naturalną stronę puzzli. 

Wariant gry II

Układanie puzzli razem od 18 miesięcy
Wariant gry I 

Śledzenie kształtów od 18 miesięcy



Śledzenie kształtów Od 3 lat 
Wariant gry IV 

Wariant gry III

Kształty puzzli można śledzić z zasłoniętymi oczami, używając do 
śledzenia ołówka. Kto jest w stanie rozpoznać odpowiedni kształt z 
zasłoniętymi oczami, używać do śledzenia ołówka?

Na początku wszystkie części są połączone. Dzieci zamykają oczy. Jeden 
z gotowych form puzzli jest ukrywany. Która forma zniknęła? Jest tutaj 
szkolona umiejętność koncentracji i zapamiętywania. 

Zapamiętaj kształty od 3 lat
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Zabawka spełnia normy dotyczące bezpieczeństwa zabawek określone w dyrektywie Unii Europejskiej.

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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