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Edukacyjna układanka dla dzieci
INSTRUKCJA
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Seria Mały Odkrywca to gry edukacyjne dla dzieci 
w wieku od 2 do 6 lat. 

Wszystkie gry zostały przygotowane, by wspomagać 
rozwój poznawczy i intelektualny dzieci: rozwijają 

myślenie logiczno-matematyczne, stymulują zdolności 
komunikacyjne i wzbogacają słownictwo, ćwiczą 
koordynację wzrokowo-ruchową, trenują pamięć 

i koncentrację, pobudzają wyobraźnię oraz 
kreatywność.

Nasze gry są połączeniem zabawy i nauki, dlatego 
korzystanie z nich jest świetnym pomysłem na twórcze 

spędzenie czasu z dzieckiem.

SŁOWNICTWO
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Pojazdy to układanka edukacyjna stworzona 
z myślą o najmłodszych. Dzięki niej dzieci poznają różne 
pojazdy, dowiadują się, do czego służą i kto nimi kieruje. 

Podczas radosnej zabawy uczą się nazw różnych środków 
transportu, ich właściwości oraz nazw osób, które je 

prowadzą.  Propozycje gier zawarte w instrukcji zapewnią 
ciekawą i rozwijającą zabawę. 

Bawiąc się, dzieci wzbogacają słownictwo, ćwiczą 
umiejętność wypowiadania się na określony temat, 
rozbudzają ciekawość poznawczą, a także rozwijają 

pamięć wzrokową i sprawność manualną. 

Do gry dołączone są scenariusze i propozycje zabaw 
do wykorzystania przez rodziców.

 

Produkt polecany dla dzieci od trzeciego roku życia.

OPAKOWANIE ZAWIERA:
12 planszetek z pojazdami i osobami, które je prowadzą, 
oraz dodatkową kartę zadań i zagadek.
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Edukacyjna układanka dla dzieci

SŁOWNICTWO KONCENTRACJA KOORDYNACJA 
WZROKOWO-
-RUCHOWA

ZDOLNOŚCI 
POZNAWCZE
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Produkt dostarcza wielu pomysłów na zabawę – dziecko 
ma możliwość bawienia się w pojedynkę, jak również 

w grupie rówieśników lub z opiekunem.

WIELE MOŻLIWOŚCI ZABAWY M.IN.:

1. Układanie
Rozłóżcie wszystkie kartoniki. Zadaniem 
dziecka jest dopasowanie do pojazdów 
osób, które nimi kierują. Spróbujcie 
wspólnie opowiedzieć o każdym z tych 
pojazdów. Opiszcie, jak wyglądają i czym 
się wyróżniają pośród innych.

2. Memos
Wszystkie kartoniki z pojazdami i osobami, które je prowadzą, 
ułóżcie na stole obrazkami do dołu i wymieszajcie. Celem gry 
jest zebranie jak największej liczby par: pojazd i osoba, która nim 
kieruje. Kolejność wchodzenia do gry wyznacza się wyliczanką lub 
losowaniem. Gracze kolejno odwracają po dwa kartoniki (najpierw 
pojazd, później osobę) w taki sposób, aby wszyscy mogli je zobaczyć 
i zapamiętać ich położenie. Jeżeli odkryte kartoniki stanowią parę, 
gracz zabiera je i odkłada na swój stos.  
W nagrodę może odkrywać następne kartoniki – aż do momentu, 
gdy odwróci dwa niepasujące do siebie. Te kartoniki wracają na 
swoje miejsce, a do gry przystępuje kolejny uczestnik. Gra kończy 
się w momencie, gdy wszystkie pary zostaną odnalezione. Wygrywa 
posiadacz największej liczby par.
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3. Gdzie kto pracuje
Rozkładamy przed sobą pojazdy oraz osoby, które nimi kierują. 
Spróbujcie opowiedzieć, gdzie która z nich pracuje. 
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4. Opowiadanie 
Kartoniki z pojazdami układamy przed sobą obrazkiem do dołu. 
Każdy gracz po kolei losuje jeden z ich, ale tak, by inni nie widzieli, 
jaki pojazd znajduje się na wylosowanym kartoniku. Następnie gracz 
ten próbuje opowiedzieć innym, jaki pojazd jest na rysunku – nie 
używa jednak jego nazwy. Pozostali zgadują, co to za pojazd. 

5. Zagadki
Rozkładamy przed sobą kartoniki 
z pojazdami i osobami, które nimi kierują. 
Prowadzący czyta zagadki z karty zagadek. 
Gracze próbują odpowiedzieć na zagadkę, 
znajdując właściwą osobę i jej pojazd. 

6. Prawda czy fałsz?
Zabawa z prowadzącym. Prowadzący czyta zdania dotyczące 
różnych zawodów, w których wykorzystywane są pojazdy, 
a zadaniem dzieci jest odpowiedzenie, czy przedstawiona informacja 
to prawda, czy fałsz.
     Cysterna wozi paliwo.

     Walec przewozi dzieci do szkoły.
    Tramwaj jeździ po szynach.
    Czołg rozwozi mleko do sklepów.
    Łódka pływa po jeziorze
Zachęcamy do wymyślania wspólnie z dzieckiem własnych zdań.
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7. Sylabinki
a) Dzieci po kolei wybierają jeden obrazek z pojazdem  i wypowiadają 
jego nazwę sylabami (dla ułatwienia przy każdej sylabie można 
klasnąć w dłonie).
b) Każdy po kolei losuje jeden kartonik w taki sposób, aby reszta 
go nie widziała. Następnie wypowiada nazwę pojazdu sylabami. 
Kto odgadnie, co to za wyraz, otrzymuje kartonik. Wygrywa ten, kto 
zgromadzi najwięcej obrazków.

8. Bystre oczko − cienie
We wnętrzu pudełka są wydrukowane cienie pojazdów.  Kartoniki 
z pojazdami układamy w stos obrazkiem do dołu. Po kolei odsłaniamy 
po jednym pojeździe, a dzieci mają za zadanie odnaleźć jego cień we 
wnętrzu pudełka.  
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9. Podobieństwa i różnice
Rozłóżcie wszystkie kartoniki z pojazdami. Prowadzący czyta 
polecenia i dzieci po kolei próbują wskazać odpowiednie pojazdy:
• Wskaż pojazdy z kołami.
• Wskaż czerwone pojazdy.
• Wskaż pojazdy, które mogą uratować życie.
• Wskaż pojazdy, które nie poruszają się po drogach.
• Wskaż pojazdy, które mają kolorowe światła.
• Wskaż pojazdy, których kierowcy noszą specjalne mundury.

10. Pojazdy i środki transportu
Obejrzyjcie pojazdy na dodatkowej karcie. 
Czy widzieliście je kiedyś? Do czego służą i kto może 
się nimi poruszać? Czy wiecie, gdzie poruszają się 
te pojazdy?
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Spis ilustracji: 

1. Wóz policyjny + policjant

2. Wóz strażacki + strażak
3. Koparka + operator koparki

4. Statek + kapitan
5. Czołg + żołnierz
6. Samolot + pilot

7. Pociąg + maszynista
8. Karetka + lekarz/ratownik

9. Traktor + rolnik
10. Samochód pocztowy +  listonosz

11. Rakieta + kosmonauta
12. Autobus + kierowca autobusu
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Produkty z serii Mały Odkrywca są testowane 
przez dzieci oraz pozytywnie zaopiniowane przez 

nauczycieli przedszkolnych.

Dziękujemy dyrekcjom i nauczycielom 
z gdyńskich przedszkoli za opiniowanie 

naszych produktów.

Patronat

Nasze produkty zostały opracowane 
i wyprodukowane w Polsce.
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ZOBACZ CAŁĄ NASZĄ SERIĘ:
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