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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

W ogrodzie – to sposób na naukę nazw warzyw i owoców. Wykaż się  
spostrzegawczością i dobrą pamięcią, odszukaj jak najwięcej par, a zostaniesz 
zwycięzcą. Wykaż się wyobraźnią i spróbuj dokładnie opisać pozostałym graczom 
wylosowane owoce i warzywa. Kompletuj pary, łącz produkty w zbiory.  
Baw się z nami w owocowo-warzywnym ogrodzie. 

Opakowanie zawiera:
– 48 klocków z obrazkami warzyw i owoców
– 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 „W ogrodzie”. Korzystając z gotowych 
propozycji zabaw, odkryjecie wspólnie z dzieckiem, że świat warzyw i owoców może być 
początkiem wspaniałej przygody.

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

Zestaw zabaw „W ogrodzie” pomoże dziecku odkrywać świat wszystkimi zmysłami,
rozwijając spostrzegawczość, koncentrację, małą i dużą motorykę. Nasze zabawy 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 innym tempie i ma inne 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.

Liczba graczy:                                        Czas gry:                                             Wiek:
5-10 3+1+
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Rozpoczęcie zabawy POZNAJMY SIĘ 

Wysyp wszystkie elementy z pudełka. Odwróć klocki obrazkami do góry. Zwróć uwagę, 
że prawy górny róg klocka jest obcięty, pomoże Ci to odszukać górę i dół klocka. Spróbuj 
kolejno odpowiedzieć, co przedstawiają rysunki. Podziel klocki na owoce i warzywa, 
których nazwy znasz, i na te, których wcześniej nie spotkałeś. Z pomocą osoby dorosłej 
poznaj nowe warzywa i owoce. Możesz ograniczyć liczbę klocków, a z upływem czasu 
dokładać klocki mniej znane. 

 

ZABAWY Z REALNYMI PRZEDMIOTAMI

Ułóż klocki obrazkami do góry. Razem z kimś dorosłym poszukaj w domu prawdziwych 
owoców i warzyw. Baw się w dopasowywanie warzyw i owoców do właściwych klocków. 
Jeśli nie masz w domu wszystkich warzyw i owoców, skorzystajcie z gotowych zdjęć 
dostępnych na stronie www.fun.trefl.com.

CO TO, CO TO?

Ułóż zakryte klocki na stole. Pomieszaj je. Zamknij oczy lub zawiąż je apaszką. Wybierz 
jeden z klocków. Dotknij i poczuj, co jest na obrazku. Bawcie się wspólnie, kto odgadnie 
najwięcej warzyw i owoców przedstawionych na obrazkach.
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UŁÓŻ TAK JAK JA

Do tej zabawy potrzeba minimum dwóch osób. Ułóż klocki obrazkami do góry.  
Wybierz kilka klocków, ułóż z nich ciąg obrazków. Pozostali uczestnicy zabawy starają się  
zapamiętać ten układ. Po krótkiej chwili wymieszaj klocki, a inni muszą powtórzyć  
zapamiętany ciąg. 
 

MEMOS

Rozłóż wszystkie klocki zakryte na stole. Odkrywaj po dwa klocki, próbując odnaleźć  
parę, czyli dwa jednakowe warzywa albo dwa identyczne owoce. Jeżeli odkryte obrazki  
są różne, odłóż je na swoje miejsce, pokazując je wcześniej pozostałym graczom. Jeśli  
uda ci się znaleźć parę, graj dalej, aż do pierwszego błędu. Gra kończy się w momencie,  
w którym na stole nie ma więcej klocków. Wygrywasz, jeśli będziesz miał największą  
liczbę par. 
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ZGADNIJ, CO TO

Wszystkie klocki wrzuć do dolnej części pudełka. Wylosuj jeden klocek, pamiętając  
przy tym, by pozostali uczestnicy zabawy nie widzieli wylosowanego obrazka.  
Opowiedz innym graczom, jakie warzywo bądź owoc wylosowałeś. Nie możesz jednak 
użyć jego nazwy. Za prawidłowe odgadnięcie otrzymujesz klocek, który jest twoim  
punktem. Teraz pora na kolejnego gracza. Wygrasz, jeśli będziesz miał największą liczbę 
zebranych klocków.

KOLOROWE ZBIORY

Wybierz po jednym klocku z każdej pary i wrzuć do dolnej części pudełka. Pozostałe klocki 
odrzuć na bok. Podziel warzywa i owoce na odpowiednie zbiory. Po każdym ułożeniu 
zbioru wymieszaj klocki i zacznij grupowanie od początku. 

1. Podziel klocki na dwie grupy. Na prawą stronę odłóż klocki z warzywami, a na lewą 
stronę klocki z owocami. 

2. Podziel klocki na dwie grupy. Na prawą stronę odłóż klocki z czerwonymi owocami  
i warzywami, a na lewą stronę klocki z zielonymi owocami i warzywami. Czy znasz jakieś 
owoce albo warzywa, które mogą być czasami zielone i czerwone?
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3. Podziel klocki z warzywami i owocami na dwie grupy: te, które rosną na drzewie, 
i te, których część jadalna rośnie pod ziemią. Sprawdź, jak rosną pozostałe owoce  
i warzywa.

4. Podziel klocki na dwie grupy. Na prawą stronę odłóż klocki z owocami i warzywami, 
które należy obrać przed jedzeniem, a na lewą stronę klocki z owocami i warzywami, 
które można jeść ze skórką. W której grupie jest więcej klocków?
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5. Wybierz klocki z takim warzywami i owocami, które są kwaśne, i takimi,  
które są słodkie. 

6. Wybierz z klocków te, które przedstawiają warzywa strączkowe. 

7. Wybierz klocki z owocami, które mają pestkę. 
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TUTTI FRUTTI

Wariant dla dwóch graczy.
Ze wszystkich klocków wybierz tylko te z owocami. Wymieszaj je dokładnie. 8 klocków 
rozłóż na środku stołu obrazkiem do dołu. Pozostałe rozdaj po równo sobie i drugiemu 
graczowi. Każdy gracz dzieli swoje zakryte klocki na stosiki – jeden stosik musi mieć  
po dwa klocki. Gracz rozpoczynający odkrywa dwa klocki ze środka stołu.  
Następnie bierze do ręki i podgląda wybrany ze swoich stosików. Teraz musi wymienić 
jeden z klocków ze swojego stosika z klockiem odkrytym na stole. Jeżeli udało mu się 
skompletować parę na ręku, odkłada ją odkrytą. Jeśli nie, odkłada zakryty stosik na swoje 
miejsce. Po każdym ruchu należy również zakryć klocki na środku stołu. Ruch przechodzi 
na następnego gracza. Gra toczy się do momentu, aż któryś z graczy odkryje wszystkie 
swoje klocki (zdobędzie odpowiednią liczbę par).

W wariancie dla trzech graczy – wybierz 32 klocki (16 par), a w rozgrywce z czterema 
osobami graj wszystkimi klockami.
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ZGADYWANKI
 
Rozłóż wszystkie klocki na stole obrazkami do góry. Z pomocą osoby dorosłej przeczytaj 
poniższe zagadki albo odsłuchaj ich na naszej stronie www.fun.trefl.com. Spróbuj jak  
najszybciej odgadnąć, o jakim warzywie lub owocu jest mowa. Wykaż się kreatywnością  
i stwórz inne, własne zagadki.

Płacze w kuchni mała Ula, bo na stole jest …

Świetne zbiory u rolnika, bo czerwona już …

Ulubiony barszcz chłopaków gotowany jest z …

Marysia podlewa konewką grządkę z dojrzałą …

Krzywią się chłopaki, krzywią się dziewczyny, gdy kwaśnej spróbują, dojrzałej …

Wpada z drzewka do fartuszka słodka i soczysta …

Wszystkie panienki jedzą kwaśne … 

Mam zielony garniturek, imię moje to … 

Czasem z robaczkiem, czerwone jak serduszko, to oczywiście słodkie … 

Czy na huśtawkę, czy na ślizgawkę, chętnie zabiorę jedną … 

Rosnę w ziemi, mam brązowy kubraczek, zwą mnie … 

Wezmę dziś do moich rączek zielonego …  

Jest to prawda wszystkim znana, każda małpka zje …  

Dzisiaj wszyscy z naszej klasy jedzą żółte …  

Przypominają piękne kwiaty, duże liście od … 

Można by go jeść do rana, tak długiego … 

Kolorem i kształtem przypominają oliwki, ale na powidła najlepsze są … 

Zrobię sobie dziś wieczorem sałatkę z pożywnym … 

Nie pachnie jak pierwiosnek, ostry smak ma, bo to … 

Nie udawaj tu łobuza, spróbuj lepiej dziś …  
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Polecamy także:

Palce lizać

Na wsi

Sąsiedzi

Zwierzakowo

Zoo alfabet

Łączymy

4 pory roku
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