Klocki popboblocs - Lew

cena: 17 zł
symbol: KA10707-DB 20
wiek: 12m+
kolor: pomarańczowo-czerwony
wymiary (cm): szer. 10.5 x wys. 7.5 x dł/gł. 8
waga produktu po rozpakowaniu: 0.065kg
waga z opakowaniem: 0.066kg
EAN: 4892493107443

Doradca Rozwoju Dziecka >>
Wybierz właściwe zabawki rozwojowe dla Twojego dziecka.

Przedstawiamy Państwu kolekcję mięciutkich, gumowych klocków Popboblocks, które zapewniają najmłodszym niekończącą się zabawę. Dzięki możliwości
łączenia ich ze sobą, tylko wyobraźnia dziecka będzie granicą ich możliwości.
Dzika Afryka zawiera wszystkie ulubione zwierzątka. Każdy zestaw składa się z sześciu zwierzątek Popboblocs. Twoje dziecko może nauczyć się budować i
rozkładać, rozpoznawać głowy i ogony zwierząt oraz bawić się w odgrywanie ról i łączenie części różnych zwierząt.
Etap 1 (6-18m)
Cel: Stymulacja zmysłów - dotykanie.
Metoda: Klocki Dzika Afryka stworzone są z miękkiego plastiku i mają różne rozmiary i kształty. Zachęć dziecko do dotykania klocków by mogło poczuć różnicę w
teksturze każdego klocka.

Cel: Ćwiczenie umiejętności motorycznych - chwytanie.
Metoda: Zachęć dziecko do chwytania zabawki zarówno prawą jak i lewą ręką.

Cel: Ćwiczenie motoryki dużej i małej - skręcanie.
Metoda: Połącz jakiekolwiek dwa klocki. Zachęć dzieci do kręcenia klockami w różnych kierunkach.

Cel: Ćwiczenie umiejętności motorycznych - odłączanie klocków.
Metoda: Zachęć dziecko do połączenia klocków. Odłączanie klocków pociągając je w przeciwnych kierunkach sprawia że dziecko ćwiczy mięśnie ramion.

Etap 2 (12-24m)
Cel: Nauka nazw zwierząt.
Metoda: Użyj klocków by nauczyć dziecko nazw zwierząt.

Cel: Nauka częśći ciała i twarzy.
Metoda: Użyj klocków by nauczyć dziecko rozróżniania części ciała i twarzy.

Cel: Wskazywanie części ciała i twarzy.
Metoda: Wymów część ciała lub twarzy. Zachęć dziecko do wskazania jej na zabawce.

Cel: Nauka kolorów.
Metoda: Używając klocków, naucz dziecko rozróżniania kolorów.

Cel: Czas kąpieli.
Metoda: Te plastikowe zabawki są świetne do kąpieli. Dzieci mogą budować wieże w kąpieli.

Etap 3 (18-36m+)
Cel: Ćwiczenie twórczego myślenia - opowiadanie historii.
Metoda: Zestaw klocków Dzika Afryka zawiera również książkę z obrazkami. Może ona być używana jako tło dla fabuły scen. Książka jest również idealna do nauki
nowych słówek.

Cel: Budowanie konstrukcji.
Metoda: Zestaw klocków Dzika Afryka jest kompatybilny z wszystkimi klockami z serii Popbo Blocs. Dziecko może łączyć różne zestawy do tworzenia nowych
konfiguracji.

