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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

Łączymy – klocki tylko z pozoru są takie same. Znajdźcie odpowiedni klucz  
i dobre skojarzenie. Wygrywa ten, kto znajdzie najwięcej pasujących  do siebie 
klocków. Wykażcie się pomysłowością i układajcie wspaniałe historyjki  
na podstawie wylosowanych obrazków. 

Opakowanie zawiera:
– 12 dwudzielnych kartoników
– 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 „Łączymy”. Korzystając z gotowych 
propozycji zabaw, odkryjecie wspólnie z dzieckiem, że poszukiwanie skojarzeń to początek 
wspaniałej przygody.

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

Zestaw zabaw „Łączymy” 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 i powłoką sensoryczną do 
góry. Zwróć uwagę, że jedna z krawędzi klocków jest falista. Wyznacza ona zawsze górę 
obrazka. Powiedz, co przedstawiają rysunki. Czy wiesz, do czego służą te przedmioty?

 

ZABAWY Z REALNYMI PRZEDMIOTAMI

Ułóż klocki obrazkami do góry. Poszukaj w domu przedmiotów albo zabawek podobnych 
do tych, które znajdują się na obrazkach. Baw się w dopasowywanie przedmiotów do 
właściwych klocków. Jeśli nie masz takich przedmiotów w domu, skorzystaj z gotowych 
zdjęć realnych przedmiotów dostępnych na stronie www.fun.trefl.com.

CO TO, KTO TO?

Ułóż klocki obrazkiem do dołu. Zamknij oczy lub zawiąż je apaszką. Pomieszaj klocki.  
Wybierz jeden z nich. Dotknij i poczuj, kto lub co jest na obrazku. Bawcie się wspólnie,  
kto odgadnie najwięcej przedmiotów 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 lub wszystkie klocki i ułóż z nich ciąg obrazków. Pozostali uczestnicy zabawy starają 
się zapamiętać ten układ. Po krótkiej chwili wymieszaj klocki, a inni muszą powtórzyć 
zapamiętany ciąg. 

SKOJARZENIA

Rozłóż wszystkie klocki obrazkami do góry. Wybierz poprzez skojarzenie dwa klocki.  
Uzasadnij swój wybór i wytłumacz, dlaczego tworzą one parę. Spróbuj połączyć klocki – 
jeśli poprawnie odgadłeś skojarzenie, to klocki się złączą. Jeśli skojarzenie nie było  
poprawne – nie będą do siebie pasowały.
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PAMIĘĆ

Rozłóż wszystkie klocki zakryte na stole. Po kolei odkrywaj po dwa klocki, próbując  
odnaleźć pary, czyli dwa obrazki pasujące do siebie. Jeżeli odkryte obrazki nie pasują  
do siebie, 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. Wygrasz, jeśli będziesz miał najwięcej  
sparowanych klocków. 
 

LOTERYJKA

Połóż wszystkie klocki obrazkiem do dołu. Losuj po jednym klocku. Wylosowany klocek 
możesz zatrzymać bądź odłożyć odkryty w to samo miejsce. Jeśli klocek pasuje do klocka, 
który już posiadasz, połącz je. Gra kończy się, gdy na stole nie ma już klocków. Zwyciężasz, 
jeśli będziesz miał najwięcej klocków. 
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HISTORYJKI

Ułóż wszystkie klocki zakryte na środku stołu. Losuj po kolei po jednym klocku i wykładaj 
jeden obok drugiego, opowiadając zabawną historyjkę nawiązującą do wykładanych 
obrazków. 
Na przykład:
– Jest dziś bardzo zimno, więc ubrałem długie spodnie.
– A na głowę założyłem moją kolorową zimową czapkę.
– W ciepłych spodniach i czapce poszedłem ulepić bałwana.
– Kiedy lepiłem bałwana, zaczął padać śnieg.
– Pada śnieg, więc niedługo będę ubierać świąteczną choinkę.
– Pod choinką Święty Mikołaj zostawi dla mnie prezenty.

Polecamy także:

Palce lizać

Zwierzakowo

W ogrodzie

Zoo alfabet

Na wsi

4 pory roku



88

Trefl SA
ul. Kontenerowa 25

81-155 Gdynia, Poland
www.trefl.com
Made in Poland

Produkt stworzyli:
Autorka projektu: Agnieszka Walczak
Wsparcie projektu: Aneta Wróblewska, Katarzyna Witkowska, Jacek Zdybel, Grzegorz Traczykowski
Opracowanie graficzne projektu: Monika Duc
Ilustracje: Julia Świlczewska
Opracowanie technologiczne: Grzegorz Traczykowski


