
Wyobraź sobie że oryginalna budowla znika. Jedynie linie – cienie przypominają nam co było 
zbudowane. Spróbuj zrekonstruować budynek używając jedynie cieni (zewnętrznych obrysów) 
budynku jako przewodników. Wielkość cieni ma takie same wymiary, są w takiej samej skali, jak 
budowla, którą trzeba postawić, więc budowniczy może szybko sprawdzić prawidłowość swojego 
postępowania. Wzory kart mają różny stopień trudności i są łatwe w odczytaniu. Można uzgodnić, że 
gracze będą pracowali (układali budowle) bezpośrednio na wzorach kart. Użyj czystej karty wzoru, aby 
stworzyć twoją własną, specjalną budowlę, która zbudujesz tylko dzięki swojej wyobraźni.

WARTOŚCI DYDAKTYCZNE:
Budowa cieni jest wspaniałą zabawą pomagającą rozwijać i kształtować wyobraźnię przestrzenną, 
uczy umiejętności planowania i organizacji pracy, rozwija samokontrolę, koncentrację, sprawność ma 
manualną i koordynację wzrokowo – ruchową oraz określenie położenia przedmiotów w przestrzeni.

ZAWARTOŚĆ:
• 20 sześcianów o boku 4 cm,
• 4 dłuższe i 4 krótsze prostopadłościany,
• 6 trójkątów równobocznych oraz 4 trójkąty równoramienne,
• 20 laminowanych kart ze wzorami figur i jedna pusta,
• 2 plastikowe ścianki narożne i 2 klipsy do zabezpieczenia wzorów kart,
• drewniane pudełko o wymiarach 31,5 x 23,5 x 12,5 cm.

BUDOWA CIENI DUZA

WYPRODUKOWANO W POLSCE             

NR PARTII:

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

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. 

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