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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

Puzzle sensoryczne – 15-elementowe, dwustronne puzzle z wyjątkową powłoką. 
Przygotowany specjalnie zestaw zabaw sprawia, że układanie puzzli nabiera 
zupełnie nowego wymiaru. 

Opakowanie zawiera:
– duże puzzle 15-elementowe
– książeczkę z propozycjami zabaw

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

Liczba elementów

Wiek

15
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Drodzy Rodzice!
Oddajemy w Wasze ręce puzzle sensoryczne. Korzystając z gotowych scenariuszy zabaw, 
odkryjecie wspólnie z dzieckiem, że układanie puzzli to początek wspaniałej przygody.

Puzzle sensoryczne pomogą dziecku odkrywać świat wszystkimi zmysłami, rozwijając 
spostrzegawczość, koncentrację, małą i dużą motorykę. Nasze puzzle ćwiczą orientację 
przestrzenną, pomagają zrozumieć związki przyczynowo-skutkowe, rozwijają, 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 zabawy – od najprostszych po bardziej zaawansowane – zadaniem rodzica 
jest wybór tych najbardziej odpowiednich dla swojego 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 puzzle 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. Korzystaj z inspiracji i scenariuszy zabaw.

POZNAJMY SIĘ

Wyjmij wszystkie elementy puzzlowe z pudełka. Przyjrzyj się im dokładnie. 
Puzzle są dwustronne – na jednej stronie jest kolorowa scenka z Zygzakiem i Złomkiem, 
a na drugiej wybrane przedmioty związane z autami, przedstawione w trzech wersjach: 
kolorowe, konturowe i cień przedmiotu.
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Podziel elementy na trzy stosiki: w pierwszym stosiku połóż elementy, które mają dwa 
proste boki – są to narożniki układanki. Na drugi stosik odłóż puzzle z jednym prostym 
bokiem, a do trzeciego – elementy, które nie mają żadnego prostego boku. 

 
Których elementów jest najwięcej? 
Elementy, które mają choć jeden prosty bok, tworzą ramkę obrazka. 

UKŁADAMY PUZZLE

Zwróć uwagę, że puzzle, z których składa się ramkę, mają z jednej strony wypukłą 
krawędź. Na każdym prostym boku jest to inny szlaczek.  

Górna krawędź to poziome, długie kreski, bok po prawej stronie ma szlaczek schodkowy 
– schodek w górę i schodek w dół. Dół obrazka posiada dwie długie kreski, jedną u góry, 
drugą zaś na dole, a krawędź po lewej stronie ma kropki.

Ułóż ramkę puzzli. Gotowe? Brawo! Czy zostały jakieś elementy?
Możesz dopasować pozostałe elementy albo przejść do kolejnej zabawy.

SZUKAMY MAGICZNYCH ELEMENTÓW

Puzzle, które nie mają prostych krawędzi, kryją pewną niespodziankę. Na każdym z nich 
ukryte są magiczne elementy. Znajdź je wszystkie. Czy wiesz, jaki mają kształt? Na którym 
puzzlu jest ich najwięcej, a na którym najmniej?
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Jeśli nie dopasowałeś jeszcze brakujących elementów do ramki, oto nasza podpowiedź:

 

na samej górze jest puzzel 
z jedną kropką, 

na środku z dwiema kropkami,  

a dolny puzzel ma trzy kropki.

Obrazek ułożony? Gratulacje!

Przed Tobą kolejne zadanie. Zamknij oczy i odszukaj na obrazku jeszcze jeden magiczny 
przedmiot. Ma on inny kształt niż ramka i ukryte kropki. Udało się go odszukać? Świetnie.

CO SŁYCHAĆ U ZYGZAKA I ZŁOMKA?

Przeczytaj lub odsłuchaj na stronie www.fun.trefl.com opis obrazka.

Czy to możliwe, że zaraz będą brać udział w wyścigu? Tak, dwa wspaniałe samochody: 
Złomek i Zygzak ruszyli! Mkną po górskiej drodze, w oddali wznoszą się ostre górskie 
szczyty. Przy drodze rosną drzewa i krzaki. Zygzak to czerwona wyścigówka, 
a Złomek jest starym holownikiem. 

Samochody przyjaźnią się od dawna. Ścigają się dziś dla zabawy. Złomek ostro ścina 
zakręty, tak że wypada dwoma kołami na trawnik! Złomku, uważaj. Miałeś szczęście, 
że nie rosło tam drzewo! To górski teren, droga nie jest prosta – ostrzega o tym 
nawet znak stojący na poboczu drogi. Na znaku na żółtym tle narysowana jest czarna 
powyginana strzałka. To informacja, która powinna mówić wszystkim kierowcom: 
uwaga, ostre zakręty! Złomek tym się jednak nie przejmuje, mknie jak szalony 
z uśmiechem, a Zygzak? Zygzak z zawziętą miną zbliża się już do mety!

MOJA WŁASNA HISTORIA

Znasz już Zygzaka oraz Złomka i wiesz, co przedstawia nasz obrazek puzzlowy. 
Powiedz, jakie przygody mogą spotkać autka. 
Możesz wymyślić własną historię i opowiedzieć, co jeszcze przydarzy się Zygzakowi i Złomkowi. 
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 DOPASOWUJEMY PRZEDMIOTY

Czas na kolejne zabawy z drugą stroną układanki. Pomieszaj wszystkie elementy i ułóż je 
białą stroną do góry, tak by były widoczne przedmioty związane z autami. Pogrupuj je na 
trzy stosiki z elementami: kolorowymi, konturowymi i czarnymi.

Układaj elementy, dopasowując obrazki. W pierwszym rzędzie będzie hak, 
w drugim znak, potem liczba 95, koło, a na końcu puchar.



7

Polecamy także:

GRY:

PUZZLE:
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