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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

Sąsiedzi – to duże, dwustronne klocki, które można układać w dowolnej kolejności. 
Dzięki temu dzieci tworzą za każdym razem inną historię i na nowo poznają 
mieszkańców kamienicy z ul. Wesołej. Zestaw zawiera specjalne opowieści 
i rymowanki stworzone z myślą o najmłodszych graczach. Rodzice znajdą w pudełku 
propozycje aż 12 ciekawych zabaw.

Opakowanie zawiera:
– 10-elementowe puzzle o wymiarach 129 x 15,5 cm
– 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

Bo zabawa nie zna granic!
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Drodzy Rodzice!
Oddajemy w Wasze ręce niezwykły zestaw zabaw „Sąsiedzi”. 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 „Sąsiedzi” 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.
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CZYTAMY OPOWIADANIE

Przed przystąpieniem do zabawy przeczytaj dziecku poniższe opowiadanie. Możesz 
to robić etapami, stopniowo zapoznając dziecko z kolejnymi fragmentami historyjki.

   Oto wspaniała kamienica na ul. Wesołej. Na samym dole, na parterze znajduje się 
garaż. Garaż to takie mieszkanie dla samochodu Tomka. Tomek jest bardzo dumny 
ze swojego auta i bardzo o nie dba – jeśli tylko coś się zepsuje, od razu chętnie 
wszystko naprawia. Pomaga mu w tym jego zestaw narzędzi do naprawy 
samochodu. Wszystkie wiszą na ścianie na specjalnej tablicy i czekają, kiedy Tomek 
znów będzie ich potrzebował. Ale naprawa to nie wszystko. Tomek też często myje 
swój czerwony samochód, żeby był czysty i lśniący!
   Nad garażem jest mieszkanie Tosi. Przyjaciele dziewczynki nazywają ją czasem 
Tosia-Samosia, bo wszystko lubi robić sama. Tosia uwielbia gotować! Dziś 
przygotowała na obiad zupę pomidorową. Dwa talerze z parującą zupą stoją 
na stole i czekają na domowników.
   Nad pokojem Tosi mieszka mały Antek. Antoś jest bobasem. Nawet nie miał 
jeszcze pierwszych urodzin. Mimo że jest taki mały, potrafi nieźle hałasować! 
Ola często słyszy, jak Antek się bawi. Maluch rozrzuca swoje zabawki po całym 
pokoju i brzęczy różnymi grzechotkami. Obok szafy leży pluszowy miś, na podłodze 
butelka ze smoczkiem, z której cieknie mleko. Niezły urwis z tego Antosia!
   Jednak w kamienicy hałasuje nie tylko Antoś. Nad jego pokojem Przemek robi 
właśnie remont swojego mieszkania. Pracuje ciężko cały dzień. Przemek musi wbić 
dużo gwoździ w ścianę, bo chce zawiesić półki na swoje książki. Remont to jednak 
nie jest prosta sprawa: zanim zawisną półki, trzeba jeszcze pomalować ściany. 
Puszki z farbą i pędzel są już przygotowane do malowania. Tylko jaki wybrać kolor?
   Nawet najładniejszy kolor na ścianach w pokoju Przemka nie pomoże, jeśli zaleje 
go Witek! Mieszka nad Przemkiem i uwielbia długie kąpiele w wannie! Witek 
to czyścioch. Po kąpieli szoruje dokładnie zęby. Szczotkuje swoje mleczaki tak 
zapamiętale, że zapomniał zakręcić kran! Woda wciąż się leje na podłogę, więc 
zaraz zacznie przeciekać do pokoju Przemka!
   Witek podczas szorowania zębów wyczuł jakiś piękny zapach. „Ach, jaka szkoda, 
że zęby już umyte! Ciocia Zosia na pewno gotuje coś pysznego na kolację!” – 
pomyślał. Ciocia Zosia mieszka nad Witkiem i większość czasu spędza w kuchni, 
wciąż pichcąc same pyszności! Ile tu się dzieje. Czajnik gwiżdże, ciocia zdejmuje 
właśnie z kuchenki garnek, w którym smakowicie bulgocze zupa na jutrzejszy obiad. 
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O, coś stuka w sufit… Żeby tylko nic nie spadło wprost do garnka cioci!
   Ależ nie, spokojnie, to Zuzia i Bartek bawią się w swoim pokoju. Mieszkają nad 
ciocią Zosią. Często słychać na dole, jak dokazują. Zawsze najlepiej jest rozłożyć 
wszystkie zabawki na dywanie. „Iooooo, ioooo”– Bartek prowadzi karetkę 
w kierunku Zuzi. „To pogotowie dla zwierząt. Kto jest chory?”. „Mój konik źle się 
czuje – odpowiada Zuzia. – Czy pan doktor mu pomoże?”.
   Wszystkie zabawy Zuzi i Bartka świetnie słyszy ciocia Zosia, ale już pani Krysi 
zupełnie one nie przeszkadzają. Pani Krysia mieszka nad Zuzią i Bartkiem. Uwielbia 
sprzątać. Lubi mieć czyste i pachnące mieszkanie, lśniące okna i ani śladu kurzu. 
Ale co to? Jakieś okruszki na dywanie? O nie! Pani Krysia chwyta za odkurzacz. 
Buuu… Odkurzacz buczy i pochłania wszystkie śmieci!
   Nawet buczenie odkurzacza nie obudzi Józka. 
To wielki śpioch, który mieszka nad panią Krysią. 
Przykrył się kołdrą i co chwila 
pochrapuje. Zegar, który wisi na ścianie nad   
łóżkiem, cicho tyka: Tik-tak, tik-tak, snu mu 
brak, snu mu brak. Tak-tik, tak-tik, zasnął w mig, 
zasnął w mig.
   Nad Józkiem nikt już nie mieszka. Na ostatnim, 
najwyższym piętrze kamienicy znajduje się strych. 
Pełno tu kartonów i różnych rupieci, stara 
czerwona piłka leży na podłodze, czasem jakaś 
mysz przemknie tuż koło szafki z zapasami na 
zimę. W tej szafce, na półkach równym 
rządkiem stoją pękate słoiki. Ukryte są w nich 
prawie wszystkie zapachy i smaki lata: pyszne 
dżemy i konfitury z wiśni i śliwek, słodkie soki 
owocowe i kwaśne ogórki w occie… taka spiżarnia 
na strychu to wspaniała sprawa!
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Rozpoczęcie zabawy POZNAJMY SIĘ

Wysyp wszystkie elementy z pudełka. Zwróć uwagę, 
że klocki są dwustronne (na białym i kolorowym tle). 
Poszczególne klocki możesz układać w dowolnej kolejności. 
Pamiętaj, że te puzzle układamy pionowo, tak jakbyśmy 
budowali wieżę – klocek jeden nad drugim. 

Klocki na kolorowym tle zaczynaj od samochodu. 
Garaż znajduje się w najniższej części kamienicy, na parterze. 
Ostatni klocek to zawsze klocek ze słoikami na strychu. 
Strych to najwyższa część domu, często przez nikogo 
niezamieszkana. Nad strychem jest już tylko dach, 
a nad dachem błękitne niebo i białe chmury.

Klocki na białym tle zaczynają się od młotka, a kończą na 
buzi dziecka. Pozostałe klocki można układać w dowolnej 
kolejności.

ZABAWY Z REALNYMI PRZEDMIOTAMI

Ułóż klocki białą stroną do góry. Poszukajcie razem podobnych przedmiotów albo 
zabawek w domu. Bawcie się w dopasowywanie przedmiotów do właściwych 
klocków. Jeśli nie macie takich przedmiotów w domu, skorzystajcie z gotowych 
zdjęć realnych przedmiotów dostępnych na stronie www.fun.trefl.com.
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POSZUKAJ MNIE

Ułóż wszystkie klocki kolorową stroną do góry. Wybierz jeden klocek, odwróć go. 
Sprawdź, co się na nim znajduje. Poszukaj tego przedmiotu lub postaci na jednym 
z kolorowych klocków.

CO TO, KTO TO?

Ułóż klocki białą stroną do góry. Zamknij oczy lub zawiąż je apaszką. Pomieszaj 
klocki. Wybierz jeden. Zwróć uwagę, że w prawym górnym rogu znajduje się mały 
symbol, jest on tam po to, żebyś wiedział, gdzie jest góra obrazka. Nazwij te 
symbole. Następnie dotknij i poczuj, kto lub co jest na obrazku.
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ZABAWA W DŹWIĘKI

1. Do tej zabawy potrzeba minimum dwóch osób. 
Ułóżcie klocki kolorową stroną do góry. 
Naśladuj dźwięk z wybranej scenki, a pozostali 
uczestnicy zabawy starają się wskazać klocek, 
który miałeś na myśli.

2. Tu również potrzebujemy minimum dwóch osób. 
Ułóż klocki białą stroną do góry. Wybierz klocki 
przedstawiające ten przedmiot lub postać, których 
dźwięk potrafisz naśladować. Naśladuj dźwięk 
z wybranego obrazka, a pozostali uczestnicy zabawy 
starają się wskazać klocek, który miałeś na myśli.

3. Skorzystaj ze strony www.fun.trefl.com, znajdziesz 
tam nagrania odgłosów różnych przedmiotów, postaci 
i czynności z nimi związanych. Odsłuchaj po kolei wszystkie dźwięki i zgadnij, 
którego klocka dotyczą.

CO ZNIKNĘŁO?

Ułóż wszystkie lub kilka klocków białą stroną do góry. 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 odgadnąć, który klocek zniknął.
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GRUPOWANIE

1. Ułóż klocki białą stroną do góry. Podziel klocki na dwie grupy. Na jedną stronę 
odłóż klocki z przedmiotami, które mogą przydać się w kuchni, a na drugą odłóż 
przedmioty, które mają kółka i potrafią jeździć. Nazwij przedmioty, które zostały.

2. Ułóż wszystkie klocki kolorową stroną do góry. Na jedną stronę odłóż klocki, 
na których są dziewczynki i panie, a na drugą stronę połóż klocki z chłopcami 
i panami. Czy jest klocek, który pasuje do obu grup, a może uda Ci się odszukać 
klocek, który nie pasuje do żadnej z tych grup?

3. Ułóż klocki białą stroną do góry. Poszukaj klocków, na których obrazek jest żółty, 
poszukaj tych, które są szare. Jakie kolory są na pozostałych klockach?
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4. Ułóż klocki białą stroną do góry. Poszukaj klocków, które przedstawiają podłóżne 
przedmioty. Wskaż klocki z przedmiotami, które są okrągłe albo jakiś ich element 
jest okrągły.

UŁÓŻ TAK JAK JA

Do tej zabawy potrzeba minimum dwóch osób. 
Połóż klocki kolorową lub białą stroną 
do góry. Wybierz kilka lub wszystkie klocki 
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.

UKŁADANIE HISTORII

Układaj po kolei klocki, łącząc je dowolnie. Kładąc kolejny klocek, sprawdź, 
co przedstawia i spróbuj utworzyć związaną z nim historyjkę. Możesz również w ten 
sposób bawić się z rodzicami lub rówieśnikami. Jeśli gracie w kilka osób, postępujcie 
tak:
Wszyscy uczestnicy zabawy po kolei losują po jednym klocku. Następnie każdy gracz 
wykłada na stół swój klocek, mówiąc o nim krótko. Kładąc klocek z samochodem, 
gracz mówi:
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– Pewnego razu Tomkowi zepsuł się samochód i nie mógł   
wyjechać z garażu.

Kolejne dziecko dokłada klocek, np. z chłopcem 
remontującym pokój, i mówi:
– Samochód był zepsuty. Dowiedział się o tym chłopiec, 

który mieszkał nad garażem i robił remont. Powiedział 
Tomkowi, że pomoże mu naprawić jego auto.

Kolejny uczestnik zabawy dokłada swój klocek z chłopcem 
śpiącym w łóżku i mówi:
– Chłopcy naprawiali auto, ale ani odgłosy naprawy, 

ani odgłosy remontu nie mogły obudzić Józia, 
który mieszkał na drugim piętrze. Taki z niego śpioch.

Następny gracz wykłada kolejny klocek i dalej snuje opowieść.
Opowieści nie mają żadnej założonej z góry fabuły. 
Kierujcie się wyobraźnią i wymyślajcie wspólnie piękne 
historie z życia mieszkańców kamienicy przy ul. Wesołej!

UCZYMY SIĘ POMIESZCZEŃ

Wyjmij z pudełka wszystkie klocki. Kolorową stroną na dół. 
Wylosuj klocek i sprawdź, co przedstawia – 
nie pokazuj go innym graczom. Jeśli nie jesteś pewien, wróć 
do opisu podanego na początku. Następnie spróbuj opisać 
klocek odzwierciedlający pomieszczenie tak, aby inni mogli 
zgadnąć, jak ono się nazywa.
Na przykład: Jest to pomieszczenie położone najwyżej 
w każdym domu. Zazwyczaj składujemy tam rzeczy, których rzadko używamy. 
Czasem jest tam bałagan. Mogą tam też mieszkać myszy. (STRYCH)

ZGADNIJ, JAKI MAM KLOCEK

Włóż wszystkie klocki do pudełka. Wybierz jeden z nich i nie pokazując go 
pozostałym uczestnikom zabawy, sprawdź, co przedstawia klocek. Opisz przedmiot 
z obrazka albo czynność tak, aby pozostali gracze mogli odgadnąć, o jaki klocek chodzi.
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NIECH OPOWIEŚĆ NASZA TRWA, WYMYŚLASZ TY, UKŁADAM JA!

Wymyślaj historię o kamienicy z ul. Wesołej (zaczynając od historii z autem), 
a pozostali uczestnicy zabawy zgodnie z tokiem twojej opowieści wybierają 
i układają właściwe klocki. Po zakończonej zabawie dzieci zamieniają się rolami.

CZY JESTEŚ DUŻYM, CZY MAŁYM SMYKIEM, PODĄŻAJ ŚMIAŁO 
ZA TYM WIERSZYKIEM!

W tej zabawie powinna uczestniczyć osoba dorosła. Najlepiej jeśli powoli przeczyta 
wierszyk. Dziecko zgodnie z treścią wierszyka wybiera właściwe klocki i układa 
je w odpowiedniej kolejności. Wierszyk można też odsłuchać na stronie 
www.fun.trefl.com.

To jest ulica Wesoła.
Tyle się dzieje dookoła!
Na tej ulicy jest kamienica.
Swoją wielkością wielu zachwyca!
Dziewięć pięter do góry się pnie.
Kto na nich mieszka, jak i gdzie?
Razem z nami wkoło siadajcie,
Historii mieszkańców posłuchajcie!

Na samym dole, czyli na parterze,
jest duży garaż. A w nim? Wprost nie wierzę!
Stoi samochód – piękny, czerwony,
a z tyłu za nim zadowolony
właściciel auta – Tomek, mechanik.
Auto naprawia całymi dniami…

Tuż ponad Tomkiem mieszka Tosia.
To jest prawdziwa Tosia-Samosia.
Sama obiadek wszystkim gotuje,
Spójrz, talerz zupy na stole paruje!
A co na obiad? Rzecz to nie nowa –
Będzie przepyszna pomidorowa!
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U Tosi zupa na stole paruje,
A tuż nad Tosią kto dokazuje?
Antoś rozrabia z miną słodką,
waląc w podłogę głośno grzechotką:
bam, gruchu, gruchu, bing, bang, brzdąk, bęc!
Zostawmy w spokoju Antosia więc…

A nad Antosiem…
Poznaję po głosie!
To Zuzia i Bartek (słodkie bliźniaki)
w pokoju bałagan zrobili taki!
„Iooo, iooo” – Bartek woła.
I już karetka jedzie dokoła.
Zuzia się dąsa: „Już się zaczyna!
Do konia przyjechać ma weterynarz!”.

Nad bliźniakami Przemek mieszka.
Wciąż remontuje coś ten koleżka.
Stuka swym młotkiem przez dzień cały,
sąsiadom tynki poodpadały!
Z radia na oknie płynie muzyka…
W mieszkaniu nad Przemkiem cichutko tyka…

Zegar na ścianie zawieszony
tyka i patrzy cały zdziwiony:
„Ileż ten Józek może spać?!
Zaraz będzie musiał wstać!”.
„Tik-tak, tik-tak – snu mu brak, snu mu brak.
Tak-tik, tak-tik – zasnął w mig, zasnął w mig”.

Józek wciąż chrapie, chrapie i mruczy,
a tuż nad Józkiem coś dziwnie buczy…
To pani Krysia, największa ze wszystkich porządnisia.
Sąsiedzi wiedzą to nie od dzisiaj.
U pani Krysi odkurzacz jak broń!
Za każdym śmieciem: goń, goń, goń!



14

Jeśli sprzątania masz już dość,
zajrzyj do góry, jak miły gość.
Bo piętro wyżej rezyduje
cioteczka Zosia, co świetnie gotuje!
Tu gwiżdże czajnik, a w szarym garnuszku
bulgocze zupa dla głodnych maluszków.

Zupa bulgocze, a z sufitu kap, kap...
Kawałek tynku do zupy wpadł!
Nad ciocią Zosią Witek mieszka mały,
co z wanny nie chce wychodzić dzień cały!
Kran niezamknięty, woda się leje,
a Zosia krzyczy: „Co tu się dzieje?!”.

Witek ma dosyć już krzyków tych,
Najchętniej schowałby się na strych!
Tam przecież skarby są ukryte!
Dżemy i soki – tak smakowite!
W pękatych słojach, na półkach w rzędzie,
Zimową porą smak lata w nich będzie!

Gdy znajdziesz kiedyś ulicę Wesołą,
zatrzymaj się na niej, rozejrzyj wkoło.
Widzisz, tu stoi ta kamienica,
co swą wielkością wielu zachwyca.
W tej kamienicy sąsiedzi mieszkają,
tutaj gotują, tu rozrabiają…
W każdym mieszkaniu dźwięków ze sto.
Wsłuchaj się, dowiesz się, kto, gdzie i co…
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Polecamy także:

Palce lizać

Zwierzakowo
W ogrodzie

Zoo alfabet

Łączymy4 pory roku

Na wsi
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