Broszura informacyjna dla przedszkola i domu
Art nr 11011 puzzle edukacyjne „4 pory roku“

Nasze nowe puzzle edukacyjne "Pory roku" umożliwia dzieciom poznawanie pór roku i ich cyklicznych
zmian przez zabawę. Puzzle zachęca dzieci do poznawania cech poszczególnych pór roku i
wykorzystanie zdobytej wiedzy również w codzienności.
Puzzle edukacyjne przeznaczone jest dla dzieci starszych niż 3 lata.
Zakresy rozwojowe:

Koordynacja i motoryka:
puzzle rozwija koordynację wzrokowo-ruchową i postrzeganie wizualne. Orientację na zegarze
ułatwiają kolory dobrane do poszczególnych pór roku i cykli ich zmiany. Łączenie poszczególnych
elementów puzzli rozwija motorykę dziecka.

Umiejętności poznawcze:
puzzle wzbudza w dzieciach ciekawość świata i ułatwia jego zrozumienie zarówno w przedszkolu jak i
w domu. Dzieci mogą kojarzyć elementy z zabawy z własnymi doświadczeniami i wspomnieniami, np.
z urlopów rodzinnych. Puzzle umożliwia dzieciom poznanie poszczególnych pór roku z ich wszystkimi
typowymi cechami.

Komunikacja, muzyka (edukacja muzyczna), ruch:
Puzzle pozwala na połączenie i integrację różnych aspektów edukacyjnych jak muzyka, ruch i
komunikacja. Śpiewaj razem z dziećmi znane piosenki o różnych porach roku i spróbuj wytłumaczyć
dzieciom ich przekaz.
Der Kuckuck und der Esel

1.
…

…

….

Bunt sind schon die Wälder

…

Schneeflöckchen, Weissröckchen

…

Kolory (edukacja estetyczna)

zasady społeczne (współpracy w zespole)

Miesiące oznaczone odpowiednimi kolorami odnoszą się do panujących w danym miesiącu
temperatur i poziomu emocjonalnego dzieci.
•
•

czerwony = ciepły
niebieski = zimny

Liczby, ilości, kształty (edukacja matematyczna):
Puzzle uwzględnia również wiele aspektów edukacji matematycznej. Puzzle motywuje dzieci do
stawiania różnych pytań, jak np.:
•
•
•

ile mamy miesięcy?
Ile dni ma miesiąc?
Ile dni ma tydzień?

Puzzle opisuje również różne formy geometryczne i ilości: wyszukiwanie odpowiednich puzzli
motywuje dzieci do stawiania wielu pytań, wyszukiwania określonych kształtów i rozumienia ich
wzajemnych korelacji. Równocześnie rozwijana jest zdolność percepcji wzrokowej dziecka.
Przykładowe zadania:
•
•
•
•

okrągły = piłka, kule śnieżne na bałwana, dynie, puzzle w całości
prostokątny = dom, ogrodzenie ogrodu, kocyk, grządka w ogródku
trójkątny = namiot
Ilość osób, zwierząt, tarcza zegara

Komunikacja (edukacja językowa i nauka języka pisanego):
Puzzle motywuje dzieci do nazywania wykonywanych czynności i mówienia o swoich odczuciach. W
nauce języka pisanego pomocne mogą być karty obrazkowe z nazwami poszczególnych pór roku.

Edukacja przyrodnicza i techniczna:
W zakresie nauk przyrodniczych puzzle motywuje dzieci do zadawania różnych pytań, zarówno w
większej grupie jak również w domu:
•
•
•
•

Które zwierzęta śpią w zimie?
Które zwierzęta hibernują?
Które zwierzęta są w zimie aktywne?
Co jedzą zwierzęta w zimie?

•
•
•
•

Jakie ubrania nosi się w jakich porach roku?
Jak zmieniają się drzewa w różnych porach roku?
Kiedy zwierzęta rodzą swoje dzieci?
Prowadzenie dziennika pogodowego

Zawartość:
48 elementów puzzli
1 zegar ze wskazówką miesięczną
Gra w puzzle edukacyjne:
Zegar ustawiany jest po środku stołu. Liczby na zegarze oznaczają ilość miesięcy w roku i
przedstawiają cykl zmian rocznych. Poproś dziecko, aby znalazło puzzle odpowiadające wybranemu
miesiącu. W ten sposób utworzy się koło cyklu zmian czterech pór roku.
Podczas gry z małymi dziećmi zalecamy ustawienie zegara dopiero po ułożeniu puzzle. Zegar
pokazuje jednoznacznie, które miesiące przynależą do danej pory roku. Zima rozpoczyna się w
grudniu (miesiąc 12) i kończy się w lutym (miesiąc 2).
Na ramce puzzli i na zegarze znajdują się symbole służące dzieciom do orientacji podczas dobieranie i
układania elementów. Dodatkowo różne pory roku rozpoznać można dzięki kolorystyce krawędzi
elementów puzzli. Odpowiednie zmiany kolorów odzwierciedlają zmiany charakteru różnych pór roku,
od zimnych do ciepłych.
Wskazówki dla opiekunów:
Puzzle edukacyjne "Pory roku" można wykorzystać na wiele sposobów w przedszkolu do zabawy z
dziećmi. Grę można przedstawić dzieciom siedzącym w kole. Zebrać można kosz pełny różnych
przedmiotów kojarzących się jednoznacznie z konkretną porą roku. Mogą być to np. okulary
przeciwsłoneczne, kapelusz słomkowy, parasol, czapka wełniana lub inne przedmioty. Muzyczne tło
stanowić może jakaś znana piosenka dla dzieci o różnych porach roku.
Przykryj koszyk ręcznikiem i wyciągaj przedmioty jeden po drugim pokazując go dzieciom. Pytaj
dzieci, z jaką porą roku kojarzą im się dane przedmioty i równocześnie składaj razem z dziećmi
elementy puzzle jeden po drugim. Po ułożeniu puzzle można przygotować z dziećmi mała wystawkę
przedmiotów odnośnie tematu "Pór roku".
Kolorystyka elementów puzzle i przedstawione na nich scenki motywują dzieci do opowiadania.
Zachęcaj dzieci do opowiadania o własnych przygodach. Zadawane pytania rozwijają nie tylko
umiejętności językowe, ale również postrzeganie wzrokowe.
Zadanie: wyszukaj przedmioty okrągłe, prostokątne lub trójkątne!
•
•
•

okrągły = piłka, kule śnieżne na bałwana, dynie, puzzle w całości
prostokątny = dom, ogrodzenie ogrodu, kocyk, grządka w ogródku
trójkątny = namiot

Zadanie:
•
•
•

Ile kaczek pływa wiosną w stawie?
Ile dyni znaleźć można na obrazku z jesienią?
Ile jabłek wisi na jabłoni na obrazku z jesienią?

W zakresie nauk przyrodniczych puzzle stanowi doskonały wstęp do tematu rozumienia temperatury
"ciepło i zimno". Eksperymenty ze śniegiem, wodą i lodem fascynują dzieci i przyciągają ich uwagę.
Również świadome odczuwanie działania promieni słonecznych, zapach świeżo skoszonej trawy lub
liści jesienią, skakanie do kałuży itd. sprawiają dzieciom zawsze wiele radości.
Wskazówki dla rodziców:
Dzieci mogą poznawać pory roku również poza przedszkolem. Również w domu można wspólnie z
dzieckiem poznawać pory roku i cykle przyrodnicze. Co dzieje się akurat w przydomowym ogródku?
Kiedy wystawimy znowu karmnik dla ptaków pod oknem pokoju dzieci? Kiedy znów pojawią się jeże?
Kiedy znów zrobimy bałwana lub wykąpiemy się w jeziorze? Zabawa z puzzle edukacyjnym "Pory
roku" pozwoli odpowiedzieć na wiele takich i podobnych pytań.

Tekst pod zdjęciami:
Cykl zmiany pór roku
Wiosna
Lato
Jesień
Zima
Pory roku oznaczone są odpowiednimi kolorami.
Odpowiednia kolorystyka puzzli i zegara roku poprawia orientację dzieci.

