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Fun for Everyone to nowe integracyjne produkty, które pobudzają wyobraźnię 
każdego dziecka. Dzieci dotykają, słuchają i patrzą, ucząc się, jak wygląda świat 

odkrywany różnymi zmysłami.

       inspiracje zabaw w języku migowym na stronie 
       www.fun.trefl.com

4 pory roku  – to zestaw zabaw, który pomoże poznać wszystkie pory roku  
i ich symbole. Zmiany w przyrodzie, jakie zachodzą przez cały rok,
przedstawione zostały na 24 klockach ze specjalną warstwą dotykową.  
14 pomysłowych zabaw oraz zagadki-rymowanki zapewnią dziecku wspaniałą 
zabawę i jednocześnie pomogą zdobyć nowe umiejętności.

Opakowanie zawiera:
– 24-elementowe puzzle
– ramkę
– książeczkę z propozycjami zabaw

Zobacz więcej na stronie www.fun.trefl.com. Znajdziesz tam:
– dodatkowe inspiracje do zabaw
– opowieści lektora i dźwięki
– film z językiem migowym

Liczba graczy:   Czas gry:                Wiek:

Bo zabawa nie zna granic!

5-10 3+1+
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Drodzy Rodzice!
Oddajemy w Wasze ręce zestaw zabaw „4 pory roku”. Korzystając z gotowych
scenariuszy zadań, odkryjecie wspólnie z dzieckiem, że układanie puzzli to początek 
wspaniałej przygody.

Wesołe obrazki znajdujące się na każdym klocku to tylko pretekst do wielu wspaniałych
gier z wykorzystaniem przedmiotów z najbliższego otoczenia.

Zestaw zabaw „4 pory roku” pomoże dziecku odkrywać świat wszystkimi zmysłami,
rozwijając spostrzegawczość, koncentrację, małą i dużą motorykę. Nasze gry ćwiczą 
orientację przestrzenną, pomagają zrozumieć związki przyczynowo-skutkowe, rozwijają 
słownictwo i wiedzę o otaczającym świecie, a przede wszystkim pobudzają wyobraźnię. 
To pierwszy tak kompleksowy i złożony produkt, w którym wiedza ekspertów, nauczycieli 
przedszkolnych i pedagogów została wprzęgnięta w funkcję zabawy.

Każde dziecko jest inne, rozwija się w swoim tempie i ma różne potrzeby poznawcze.
Każdy rodzic zna swoje dziecko najlepiej i rozumie jego potrzeby. Mając tego świadomość, 
proponujemy szereg zabaw – od najprostszych po bardziej zaawansowane – zadaniem 
rodzica jest wybór tych najbardziej odpowiednich dla swojego dziecka.

Zachęcamy, byście wspólnie z dzieckiem przetestowali wszystkie zabawy, może się
bowiem okazać, że któraś z nich – nawet prosta – przyniesie wam wiele radości,  
a przy okazji wzbogaci proces edukacyjny dziecka.

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Przygotuj miejsce zabawy

1. Zorganizuj przestrzeń do zabawy. Sprzątnij miejsce, gdzie będziecie się bawić,
tak by niepotrzebne rzeczy nie odwracały uwagi dziecka.

2. Zadbaj o odpowiednie oświetlenie.

3. Zwróć uwagę na tło zabawy – czy klocki rozkładane na dywanie albo obrusie będą
dobrze widoczne. Możesz użyć specjalnych podkładek z filcu (np. maty puzzlowej Trefla),  
które dodatkowo będą stabilizowały elementy w jednym miejscu.

4. Ogranicz przestrzeń zabawy, wykładając klocki np. na tacę kuchenną.

5. Przeczytaj inspiracje zabaw. Na stronie www.fun.trefl.com znajdziesz ich wersję 
dźwiękową oraz w języku migowym.

6. Korzystaj z inspiracji i scenariuszy zabaw.

Rozpoczęcie zabawy PORY ROKU 

Poznajmy razem pory roku. Czy znasz dobrze oznaki wiosny, lata, jesieni i zimy?  
Zaraz wspólnie to sprawdzimy!
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Wyjmij wszystkie elementy puzzlowe z pudełka. Przyjrzyj się im dokładnie.
Podziel elementy na dwa stosiki: na jednym połóż ramki – są  to długie i wąskie klocki,
na których skryły się cyfry i małe kształty; na drugim stosie ułóż wszystkie kwadratowe 
elementy puzzlowe.

UKŁADAMY RAMKĘ

Najpierw postaraj się ułożyć ramkę obrazka. Elementy ramki mają w sobie ukryte cyfry. 
Zacznij układanie od lewej strony (lewy górny róg), od klocka z cyfrą „1”. Idąc w kierunku 
zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, układaj klocki z kolejnymi cyframi 
aż do „10”. Pod cyframi ukryte są wypukłe tajemnicze kropki. To alfabet brajla, którym 
posługują się osoby niewidome. Jeśli chcesz go lepiej poznać, wejdź na stronę  
www.fun.trefl.com.

Ramka gotowa? Brawo!

UKŁADAMY PUZZLE

Zwróć uwagę, że na ramce znajdują się różne figury – zielony trójkąt, żółte koło, 
pomarańczowy kwadrat i niebieskie półkole. Spośród wszystkich klocków wyszukaj tylko 
klocki z trójkątami. Ułóż je w pierwszym rzędzie, tam gdzie na ramce znajdują się  
trójkąty. Te klocki przedstawiają pierwszą porę roku – wiosnę, w drugim rzędzie ułóż 
klocki z kółkiem, które symbolizują lato. Do trzeciego rzędu wybierz klocki z kwadratami. 
Będą to klocki jesienne. Ostatni rząd z półkolami stanowić będą klocki zimowe. Wszystkie 
klocki pasują do siebie, można je układać w dowolnej kolejności.

Obrazek gotowy? Wspaniale!
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ZABAWY Z REALNYMI PRZEDMIOTAMI

Ułóż klocki białą stroną do góry. Poszukajcie razem z dzieckiem podobnych przedmiotów, 
albo zabawek w domu. Bawcie się w dopasowanie przedmiotów do właściwych klocków. 
Jeśli nie masz takich przedmiotów w domu, skorzystaj z gotowych zdjęć realnych  
przedmiotów dostępnych na naszej stronie www.fun.trefl.com.

WOKÓŁ ŚWIAT POZNAJĘ SAM, PORY ROKU DOBRZE ZNAM!

1. W tej zabawie powinna uczestniczyć osoba dorosła. Najlepiej jeśli powoli przeczyta 
wierszyki. Można ich także odsłuchać na stronie www.fun.trefl.com. Dziecko zgodnie  
z treścią wierszyka zgaduje, o jakich porach roku mówią rymowanki.

Ptaszek do nas szybko leci.
Z nim na łąkę biegną dzieci!
Śliczne kwiaty tam wąchają,
Młode listki podziwiają.
Pora roku to radosna,
Tak, to na pewno… (wiosna)

Kiedy słonko mocno praży,
Wylegujesz się na plaży.
A przy plaży, dla ochłody,
Możesz wcinać pyszne lody!
Na stateczku płyniesz z bratem –
Takie rzeczy tylko… (latem)

Piękne jabłka i kasztany
Te owoce dobrze znamy!
Z dębu sypią się żołędzie,
W parku złote liście wszędzie.
Deszczyk pada – grzyby w lesie!
Takie dary niesie… (jesień)
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Z nieba lecą gwiazdki śniegu,
Rękawiczki wkładasz w biegu.
Hej na łyżwy, hej na sanki!
Można lepić też bałwanki!
Kiedy mróz się mocno trzyma –
To na pewno jest już… (zima)

 
2. Posłuchaj wierszyków jeszcze raz, spośród wszystkich klocków wybierz te,

o których mówi dany wiersz.

Ptaszek do nas szybko leci.
Z nim na łąkę biegną dzieci!
Śliczne kwiaty tam wąchają,
Młode listki podziwiają…

RYMOWANKI-ZGADYWANKI

W tej zabawie powinna uczestniczyć osoba dorosła.  
Wybiera jeden klocek, tak by dziecko nie widziało  
obrazka. Powoli czyta rymowankę-zgadywankę  
z wybranego klocka. Można ich także odsłuchać  
na stronie www.fun.trefl.com. Dziecko zgaduje,  
o czym mówi rymowanka.

CO TO, KTO TO?

1. Wsyp wszystkie klocki do pudełka. Zamknij oczy lub zawiąż je apaszką. Pomieszaj 
dobrze klocki i wybierz jeden. Zwróć uwagę, że w lewym górnym rogu znajduje się 
mały symbol, jest on tam po to, żebyś wiedział, gdzie jest góra obrazka. Dotknij  
i poczuj, kto lub co jest na obrazku.
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RYSUNEK

2. Jeśli nie jesteś pewien, co to za przedmiot, poproś kogoś dorosłego, by przeczytał 
ci zagadkę znajdującą się na odwrocie klocka. Na pewno naprowadzi cię  
na właściwy trop!

CO ZNIKNĘŁO?

Ułóż wszystkie klocki z jednej, wybranej pory roku. Do tej zabawy potrzeba minimum 
dwóch osób. Wybierz jeden klocek i schowaj go do pudełka. Pozostali uczestnicy zabawy 
mają w tym czasie zamknięte oczy. Po schowaniu klocka otwierają oczy i starają się  
powiedzieć, który klocek zniknął.
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GRUPOWANIE

1. Ze wszystkich klocków wybierz te, które przedstawiają zwierzęta, i odłóż je na jedną 
stronę. Na drugą stronę wyszukaj klocki z roślinami i owocami. Których klocków  
jest więcej?

2. Ze wszystkich klocków wybierz te, które spotykasz tylko na dworze, a na drugą stronę 
odłóż te, które możesz znaleźć w domu.
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3. Poszukaj klocków, na których narysowany obrazek zaczyna się na literę K. Jeśli podoba 
Ci się ta zabawa, poszukaj jeszcze obrazków na literę L oraz P.

4. Poszukaj klocków, które przedstawiają przedmioty ostre i kłujące. Na drugą stronę 
połóż klocki z przedmiotami delikatnymi.

5. Znajdź klocki z przedmiotami, które są wrażliwe na ciepło i szybko się topią.
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UŁÓŻ TAK JAK JA

1. W tej zabawie powinna uczestniczyć osoba dorosła. Wybiera 6 klocków i układa 
je w dwóch kolumnach po 3 klocki. Dziecko wybiera sześć innych klocków i układa  
w taki sam sposób, zachowując te same pory roku (figury na klockach układanych  
przez osobę dorosłą i przez dziecko powinny być takie same). Wykorzystajcie ramkę 
lub jej fragment, by klocki nie przesuwały się.

2. Do tej zabawy potrzeba minimum dwóch osób. Połóż klocki obrazkiem do góry. 
Wybierz kilka i ułóż z nich ciąg obrazków. Pozostali uczestnicy zabawy starają się  
zapamiętać ten układ. Po krótkiej chwili wymieszaj klocki, a pozostali uczestnicy  
muszą powtórzyć twój układ.
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BAJU, BAJU BAJECZKI, TAKIE NA TRZY MINUTECZKI…

Zmieszaj wszystkie klocki razem i ułóż na stole obrazkiem na dół. Wyciągnij jeden  
i układaj po kolei klocki, łącząc je dowolnie. Kładąc kolejny klocek, sprawdź,  
co przedstawia i spróbuj stworzyć związaną z tym historyjkę. Możesz również  
w ten sposób bawić się z rodzicami lub rówieśnikami. 

Na przykład:

Pewnego letniego dnia, kiedy pięknie świeciło słońce… 

Następny gracz losuje kolejny klocek, i dokładając go do pierwszego, mówi dalej:

…świeciło pięknie słońce, a ja spacerując, spotkałem bałwanka…

…bałwankowi było bardzo gorąco, ale pojawił się czarodziejski motyl i usiadł mu na 
nosie, wtedy…

Kolejny gracz losuje kolejny klocek i mówi:
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…motylek usiadł na nosie bałwana i rozpadał się deszcz. Wyciągnąłem więc kolorowy 
parasol...

Opowieści nie mają żadnej z góry założonej fabuły. Dajcie się ponieść fantazji i twórzcie 
piękne historie!

CO NA SOBIE NOSISZ ZIMĄ, CO GDY CHMURNE DNI PRZEMINĄ?

Wybierz spośród wszystkich klocków te, które dotyczą danej pory roku. Ułóż je przed 
sobą. Pomyśl i przypomnij sobie, jaka pogoda jest zazwyczaj o danej porze roku?  
Jak wtedy trzeba się ubrać? Wymień części ubrania, które wkładasz, wychodząc  
np. na spacer.
Posłuchaj zagadek i do każdej wybierz klocek z poprawną odpowiedzią.

Noszą je na nosie dzieci,
Kiedy słońce mocno świeci.
Oczy twoje są bezpieczne,
Kiedy nosisz okulary… (przeciwsłoneczne)

Śnieg i mróz? Ach, zostaw wszystko!
Szybko pędź na lodowisko.
Ślizgać się każdy może wspaniale,
Gdy ma na nogach… (łyżwy białe)

Kiedy słońce mocno praży,
Włóż na głowę go na plaży.
Bo od słońca – rzecz nie nowa:
Może cię rozboleć głowa! (kapelusz)

Kiedy zimą rączki marzną,
One się przydadzą bardzo.
One rączki twoje chronią,
Kiedy sięgasz po śnieg dłonią. (rękawiczki)
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ZABAWA W SZYFROWANIE – TAJEMNICZE KROPKI

Na ramce obok cyfry znajdują się wypukłe kropki. Wiesz już, że to alfabet brajla, którym 
posługują się osoby niewidome. W naszej zabawie możesz go użyć do szyfrowania, czyli 
przekazania komuś tajnej wiadomości. Najpierw poznaj sposób zapisywania cyfr brajlem. 
Każdy znak w alfabecie brajla można zapisać w tzw. sześciopunkcie – przypomina  
on szóstkę w kostce do gry. W zależności od tego, jakie punkty zaznaczysz – powstaje 
odpowiednia litera, cyfra lub inny znak.  
Do oznaczenia cyfr używa się pierwszych dziesięciu liter alfabetu brajla, ale przed cyfrą 
lub liczbą piszemy dodatkowy znak, tzw. znak liczby, który wygląda tak: 

Tak zapisujemy brajlem cyfry:

Weź czarny pisak i kartkę w kratkę albo wydrukuj szablon ze strony www.fun.trefl.com 
i zapisz najpierw swój wiek za pomocą brajla. Potem wiek twojej mamy albo taty. Udało 
się? Brawo!

Odgadnij, jakie cyfry i liczby zapisaliśmy poniżej:

1 2 3 4 5

6 7 8 9 0
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Złamałeś nasz szyfr, gratulacje! Jeśli chcesz sprawdzić swoje odpowiedzi, zajrzyj na koniec 
naszej książeczki.

ZADANIE NOWE – PYTANIA DŹWIĘKOWE!

Ta zabawa pobudza wyobraźnię dźwiękową.
Ułóż najpierw w oddzielnych rzędach wszystkie klocki, które mają na sobie  
charakterystyczne elementy danej pory roku. Osobno wiosny, lata, jesieni i zimy.  
Przyjrzyj się im dokładnie i przypomnij sobie zjawiska pogodowe towarzyszące 
danym porom roku. W myślach wybierz sobie jedno z nich i postaraj się naśladować 
dźwięk, który ci się z tym kojarzy. Osoba, z którą się bawisz, musi odgadnąć,  
o jaki dźwięk chodzi i do jakiej pory roku można go przypisać.

Na przykład:

Kap, kap, kap… (deszcz – jesień/wiosna)
Uuuuuuu, wiuuuuu, wiuuu…(jesienny wiatr, wichura)
Chlap, chlap, chlap… (dźwięk chlupotu kałuży, kiedy drepczesz po niej w kaloszach)
Buuuu, buuuu, brzdęk, grzmot!!! (wiosenna lub letnia burza)
Skrzyp, skrzyp, skrzyp… (dźwięk śniegu w mroźny dzień pod stopami)
Szszszszszsz,szszszsz,szszsz – (wiatr wśród drzew, jesienny lub wiosenny)
Dzyń, dzyń, dzyń – (dzwoneczki przy zimowych sankach)
Ćwir, ćwir, ćwir – (ptaszki wiosną, latem)

Chcesz wiedzieć, jak brzmią takie dźwięki naprawdę? Sprawdź na stronie internetowej
www.fun.trefl.com i spróbuj rozpoznać te dźwięki.

Czy świeci słońce, czy dzień ponury – zabawmy się w kalambury!

Wrzuć wszystkie klocki do pudełka. Wylosuj jeden klocek, uważając przy tym, by inni 
uczestnicy zabawy nie spostrzegli, co jest na nim przedstawione. Sprawdź dokładnie,  
co znajduje się na na klocku, a następnie spróbuj gestami i mimiką to przedstawić.  
Możecie umówić się, że wolno wydawać dźwięki. Niektóre zadania mogą wydawać się 
trudne – pamiętaj w takich sytuacjach, że możesz pokazywać (wydawać dźwięk) to,  
co z danym przedmiotem się kojarzy. Niełatwo pokazać pisankę? Zapiszcz jak mały 
kurczaczek lub go pokaż – to wszystkich naprowadzi na właściwy trop. A jak pokazać 
wiosenny listek? Unieś ręce do góry, jakby były koroną drzewa i przechylając się w lewo 
i prawo, zaszum: szszszsz, na otwartej dłoni narysuj paluszkiem obrys listka – na pewno 
wszyscy się domyślą, o co ci chodzi. Powodzenia!
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Odpowiedzi do zabawy w szyfrowanie:

Polecamy także:

0 3 7 10

12 16 27

58 493 2016

Palce lizać

Zwierzakowo

W ogrodzie

Zoo alfabet

Na wsi

Łączymy
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