
REKOMENDACJA 

 

W maju 2016 roku wykładowcy, doktoranci i studenci Zakładu Edukacji Integracyjnej i Rehabilitacji 

Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej mieli okazję zapoznać się z serią 

Fun for everyone, stworzoną przez firmę TREFL SA. Seria ta, licząca aż 18 różnorodnych produktów, 

obejmuje nie tylko gry edukacyjne (Poznaj cyfry, Poznaj wzorki, Poznaj kształty, Przyjaciele, 

Zwierzakowo, Palce lizać) czy zestawy zabaw (Zoo alfabet, 4 pory roku, Na wsi, Sąsiedzi, W 

ogrodzie, Łączymy), ale także innowacyjne puzzle sensoryczne (Princess, Cars, Minnie Mouse, 

Mickey Mouse and Friends, Sofia the First, Frozen).  

O wyjątkowości serii Fun for everyone przesądza to, że została ona przygotowana zgodnie z zasadami 

uniwersalnego projektowana, uważanego za kluczową strategię skutecznej edukacji integracyjnej. 

Wszystkie produkty serii mogą być z powodzeniem wykorzystywane zarówno przez dzieci sprawne, 

jak i dzieci niewidome. Dzięki temu mogą służyć do wspólnej zabawy i nauki, a zatem wspierają 

edukację integracyjną. Jest to niezmiernie pomocne w procesie stymulacji rozwoju dzieci oraz w nauce 

tolerancji – już od najmłodszych lat – dla odmienności drugiego człowieka.  

Wartością serii Fun for everyone jest dobrze przemyślana i konsekwentnie realizowana koncepcja, 

polegająca na wspieraniu rozwoju percepcji wzrokowej oraz percepcji dotykowej dzieci. Zabawa 

dwustronnymi klockami czy układanie puzzli sensorycznych uczy rozpoznawania i nazywania obiektów 

przedstawionych na obrazkach, a także składania obiektu z kilkunastu części. Rodzice mogą 

zaproponować swoim pociechom zabawę w odnajdywanie figur na wzorzystym tle, dobieranie brył 

geometrycznych według kształtu czy odtwarzanie pojedynczych znaków i liter. Co więcej, zapoznając 

dzieci z prostymi grafikami dotykowymi, seria Fun for everyone proponuje ćwiczenia poprzedzające 

naukę pisma Braille’a i rozwijające obwodzenie konturów.  

Doskonałym uzupełnieniem serii są rzetelnie opracowane  instrukcje i książeczki z propozycjami zabaw 

– zawierają ciekawe pomysły i inspiracje zabaw, z których rodzice na pewno będę chętnie korzystać. 

Z pełnym przekonaniem polecamy serię Fun for everyone jako produkty wspomagające realizację  idei 

kształcenia integracyjnego oraz społecznej integracji osób z niepełnosprawnością. Niwelując podział na 

dzieci sprawne i z niepełnosprawnością, firma TREFL przeciera szlaki i wypełnia lukę na rynku 

zabawek, a przede wszystkim propaguje godne naśladowania wzorce. 
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