
WARTOŚCI DYDAKTYCZNE:
Rozwija koncentrację uwagi, koordynację wzrokowo-ruchową, percepcję wzrokową, sprawność 
manualną, umiejętność określenia położenia przedmiotów, wyrabiają orientację przestrzenną, 
wdrażają do kontroli napięcia mięśniowego, użycia własnej siły i pracy rąk. Ponadto wyrabiają 
cierpliwość i precyzję.
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WYDRUKOWANO NA PAPIERZE EKOLOGICZNYM          

ILUSTRACJE: DOMINIKA GORZOLKA
/

ŁÓDKA SPRAWNOŚCI TO ZABAWKA SŁUŻĄCA DO ROZWIJANIA I DOSKONALENIA 
KOORDYNACJI WZROKOWO-RUCHOWEJ. KOORDYNACJA WZROKOWO-RUCHOWA 
TO PRZEDE WSZYSTKIM SPRAWNOŚĆ MANUALNA, SYNTEZA I ANALIZA WZROKOWA, 
INACZEJ MÓWIĄC UMIEJĘTNOŚĆ ŁĄCZENIA TEGO, CO OCZY WIDZĄ Z TYM, CO DŁONIE 
WYKONUJĄ, JEŚLI JEST ZABURZONA TO DZIECI MAJĄ PROBLEMY M.IN. Z POPRAWNYM 
PISANIEM.

ZASADY GRY:
Celem gry jest jak najszybsze przejście od punktu start do punktu meta. Grę 
rozpoczynamy od umieszczenia metalowej kulki na drewnianej prowadnicy. 
Chwytamy obiema rękami drewniane kulki i tak kierujemy prowadnicą, aby 
doprowadzić kulkę do samej góry oraz umieścić ją w otworze meta. Grę rozpoczynamy 
od nowa w momencie kiedy kulka wypada przez otwory w planszy lub zablokuje się 
w rowkach znajdujących się z obu stron prowadnicy. Po przejściu jednej z tablic, 
przechodzimy do następnej. W celu urozmaicenia gry można zaprosić do zabawy 
drugie dziecko, wtedy każde z nich trzyma za jedną kulkę i muszą tak skoordynować 
swoje ruchy, aby doprowadzić ją do miejsca oznaczającego wygraną. Gra we dwoje to 
bardzo trudna i wymagająca ogromnej zręczności zabawa. Można również 
przeprowadzić małe zawody, gdzie wygrywa ten kto dojdzie do celu najszybciej.

ZAWARTOŚĆ:
ź 3 drewniane plansze o różnym stopniu trudności o wymiarach ok. 30 x 24 cm,
ź metalowa kulka,
ź drewniana listwa i prowadnica połączone sznureczkami,
ź podstawa o wymiarach 24 x 12 cm,
ź instrukcja.
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WYPRODUKOWANO W POLSCE             
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Ostrzeżenie! Niedpowiednie dla dzieci w wieku
poniżej 3 lat z uwagi na małe elementy i ruchome
części. Ryzyko zadławienia i/lub przyszczypnięcia!

 © Z.P.H. PILCH             
All rights reserved.

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:


