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Seria Mały Odkrywca to gry edukacyjne dla dzieci w wieku 
przedszkolnym, od 3 do 5 lat. 
Każda z gier została przygotowana w taki sposób, by łączyła naukę 
z zabawą. Wykorzystujemy naturalne sposoby uczenia się. To forma 
rozrywki, która jest w istocie nauką.

Bawiąc się z dziećmi produktami z serii Mały Odkrywca, wspomagamy 
ich rozwój poznawczy i intelektualny. Wesoła zabawa rozwija myślenie 
logiczno-matematyczne, stymuluje rozwój słownictwa i zdolności 
komunikacyjne, ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową, trenuje 
pamięć i koncentrację, pobudza wyobraźnię oraz kreatywność. 
Gry poruszają tematy i zagadnienia związane z edukacją przedszkolną 
oraz z zainteresowaniami dziecka w tym wieku.

Zadbaliśmy o każdy szczegół – wyraźne rysunki i żywe kolory są 
dopasowane do stopnia rozwoju dziecka. Piękna kolorystyka 
i doskonale wykonane ilustracje sprawiają, że nauka jest jeszcze 
przyjemniejsza. 
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Tworzymy słowa
Edukacyjna układanka dla przedszkolaków

Tworzymy słowa to układanka edukacyjna, która w przyjemny 
sposób wprowadza malucha w świat liter i słów. Zabawa polega na 
układaniu z liter podpisu do wyrazu z wykorzystaniem mechanizmu 
autokorygującego. Dziecko rozwija dzięki niej umiejętności werbalne 
– poszerza i utrwala zasób słownictwa, ćwiczy łączenie obrazu ze 
słowem, trenuje umiejętność skupienia uwagi i logicznego myślenia.

Opakowanie zawiera:
– 24 puzzlowe obrazki z podpisem złożonym z liter,
– instrukcję z propozycjami zabaw.

Wartości edukacyjne:
– wzbogacenie słownictwa,
– ćwiczenie umiejętności wypowiadania się na określony temat,
– rozbudzanie ciekawości poznawczej,
– rozwój pamięci wzrokowej i sprawności manualnej.
– rozbudzanie ciekawości poznawczej,
– rozwój pamięci wzrokowej i sprawności manualnej.
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Produkt może być wykorzystywany do 
rozmaitych zabaw. Poniżej zostały podane 

propozycje gier.

NA DOBRY POCZĄTEK
Rozłóżcie przed sobą elementy układanki z fragmentami obrazków. 

Ułóżcie je, a potem nazwijcie ilustracje, które powstały. Na początku 
możecie użyć połowy układanek.

1. Obrazki
Ułóżcie wszystkie obrazki z puzzlowych elementów, a następnie 
razem nazwijcie ilustracje. Nazwy rzeczy z ilustracji spróbujcie ułożyć 
za pomocą kartoników z literkami.

2. Ułóż słowa
Gra z prowadzącym. Prowadzący wybiera litery, z których można 
stworzyć słowo, a następnie je miesza. Zadaniem dziecka jest ułożenie 
napisu z tych liter. Warto powiedzieć dziecku, że każda z literek ma 
unikalny kształt i pasuje tylko w swoje miejsce.

Ułóżcie wszystkie obrazki z puzzlowych elementów, a następnie 
razem nazwijcie ilustracje. Nazwy rzeczy z ilustracji spróbujcie ułożyć 
za pomocą kartoników z literkami.

2. Ułóż słowa
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unikalny kształt i pasuje tylko w swoje miejsce.
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3. Układanie literek
Obrazki ułóżcie przed sobą, a wszystkie 
literki połóżcie obok. Dziecko ma za zadanie wstawić 
odpowiednie literki w puste miejsca w podpisie pod obrazkiem. 
Po ułożeniu przeczytajcie razem wyrazy, które w ten sposób powstały.

4. Wymyślanie słów
Rozłóżcie przed sobą wszystkie kartoniki z literkami, układając 
je rewersem do góry (żółta strona). Każde dziecko losuje jeden 
z kartoników i ma za zadanie wymyślić jak najwięcej słów na 
wylosowaną literę. 
Można zamienić tę zabawę na grę „Kasia poszła do sklepu. Co Kasia 
kupiła literę P lub C, itd?”.

5. Zgadywanki
Rozłóżcie przed sobą wszystkie obrazki. Dziecko wybiera jeden i ma za 
zadanie opowiedzieć o nim, nie używając jego nazwy. Pozostałe dzieci 
zgadują, co to za przedmiot.
Przykład:
Jest to duże zwierzę, które daje mleko, mieszka w oborze i robi 
„muu… muu…”.

6. Sylabinki
a) dzieci po kolei wybierają jeden obrazek i wypowiadają nazwę 
przedmiotu sylabami (dla ułatwienia przy każdej sylabie można 
klasnąć w dłonie);
b) każdy po kolei losuje jeden obrazek w taki sposób, aby reszta go 
nie widziała. Następnie wypowiada nazwę przedmiotu sylabami. 
Kto pierwszy odgadnie, co to za wyraz, otrzymuje kartonik. 
Wygrywa ten, kto zgromadzi najwięcej obrazków.

z kartoników i ma za zadanie wymyślić jak najwięcej słów na 
wylosowaną literę. 
Można zamienić tę zabawę na grę „Kasia poszła do sklepu. Co Kasia 
kupiła literę 

5. Zgadywanki
Rozłóżcie przed sobą wszystkie obrazki. Dziecko wybiera jeden i ma za 
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     ILUSTRACJE UŻYTE W GRZE:
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Produkty z serii Mały Odkrywca są 
testowane przez dzieci oraz pozytywnie 
zaopiniowane przez nauczycieli przedszkolnych, 
psychologów i rodziców. 
Zobacz całą serię:
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