
Wybieramy 6 par kart i układamy na listewki. Odwracamy listewki, kładąc na stół karty tak, aby nie była 
widoczna struktura karty. Spróbuj uporządkować pary wyłącznie na podstawie dotyku. Układaj w 
kolejności pary klocków, po jednym w listewce (do dołu materiałem). Dokonaj samokontroli – odwróć 
listewki, tak aby materiał był na górze i sprawdź poprawność ułożenia par. Aby zwiększyć trudność, 
możesz na stole rozsypać i wymieszać klocki z różnych kompletów. Można wprowadzić 
współzawodnictwo – kto szybciej odnajdzie właściwe pary. Zawodnicy sami mogą określać i 
wprowadzać własne reguły gry przed jej rozpoczęciem.

• 6 kompletów różnych kart, po 2 sztuki,
ZAWARTOŚĆ:

ZASADY GRY:

• drewniana lakierowana skrzynka o wym. 10 x 28,5 x 10cm

Rozwija zmysły, zwłaszcza zmysł dotyku. Uwrażliwiają na różnorodność faktur, rozwijają czucie w 
palcach, zachęcają do samodzielnych działań i zdobywania doświadczeń drogą empiryczną i 
polisensoryczną. Szczególną zaletą tej zabawki jest jej wpływ na rozwój komunikacji werbalnej dzieci – 
rozwijanie słownictwa, umiejętność wyrażania odczuć i charakterystycznych cech przedmiotów i 
różnych materiałów oraz ich struktur. Ponadto wyzwalają silne pozytywne emocje oraz rozwijają 
wyobraźnię

WARTOŚCI EDUKACYJNE:

SKRZYNKA DOTYKOWA

WYPRODUKOWANO W POLSCE             

NR PARTII:DYSTRYBUTOR:  Z.P.H. PILCH

43-450 Ustroń     •     ul. Fabryczna 36

T :   + 48 33 855 20 93     •     F :   + 48 33 851 39 03

info@pilchr.pl     •     www.pilchr.pl 

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

 

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. 

BEZPIECZEŃSTWO:

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

NUMER ARTYKUŁU: 220022

Ostrzeżenie! Nieodpowiednie dla dzieci w 
wieku poniżej 3 lat. Ryzyko zadławienia 
przez małe części, które mogą zostać 
połknięte.
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