Jestem Szefową - Dinozaur z piłeczkami

cena: 229 pln
symbol: KA10578-PG
wzrost dziecka (jazda tyłem):
wiek: 6m+
kolor: rożowy
wymiary (cm): szer. 120 x wys. 38 x dł. 58,5
waga produktu po rozpakowaniu: 1.122kg
waga z opakowaniem: 1.9kg
EAN: 4892493105999

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

Różowy dinozaur z 60 kolorowymi piłeczkami
Dzieci kochają piłeczki, mogą wkładać piłeczkę z jednej strony, a ta wychodzi z drugiej. Zabawka daje dziecku poczucie samodzielności i władzy.
●
●

Dzieci mogą rozpinać zamek znajdujący się na grzbiecie dinozaura, siadać w jego środku, czując się jak w basenie z piłeczkami
Gdy zabawka jest zapięta dziecko ma możliwość badania różnych struktur materiału szeleszczących elementów, może bawić się grzechotką, przeglądać się w lusterku, a
także wyciągać piłki z brzucha dinozaura przez otwory na jego grzbiecie

Zalety:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

kolorowe piłeczki, które zwrócą uwagę dziecka
rozwój wielu umiejętności
super miękka w dotyku
idealna do przytulania
różnorodność materiałów, które pobudzają zmysły
możliwość zabawy z kilkoma osobami
szeleszczące elementy zwracające uwagę dziecka
wykonana z wysokiej jakości materiałów
plastikowe piłeczki są łatwe do uchwycenia

Każdy element zabawek K's Kids jest zaprojektowany w taki sposób, aby wspomóc prawidłowy rozwój dzieci. Aby łatwiej było zrozumieć rodzicom, jakie zalety
zawierają zabawy z produktami K's Kids, stworzono Trójkąt Umiejętności, który pokazuje czego dziecko potrzebuje dla prawidłowego rozwoju fizycznego,
poznawczego oraz społecznego.
Trójkąt Umiejętności to prosty przewodnik dla rodziców, pokazujący jakie umiejętności zdobywa lub rozwija dziecko w czasie zabawy daną zabawką i znajduje się
na każdym opakowaniu produktów. Część zabawek jest zaprojektowana z myślą o rozwoju kilku sfer, inne mają za zadanie kształtować ich większą ilość-w
zależności od potrzeb i możliwości dzieci znajdujących się na różnych etapach rozwoju.
Zabawka Jestem Szefem - Dinozaur z piłeczkami wspiera:
1. Rozwój fizyczny
●

●
●

zmysły - potrząsając i szeleszcząc zabawką dziecko rozwija zmysł słuchu, oprócz tego może badać struktury materiału i bawić się grzechotką rozwijając zmysł
dotyku
motoryka mała - zapinanie i rozpinanie zamka to świetny sposób na rozwinięcie ruchów precyzyjnych
motoryka duża jest rozwijana, gdy maluch trzyma i rzuca lekkie, plastikowe piłeczki

2. Rozwój poznawczy
●

umiejętności logiczne - dzięki małym otworom na piłkę maluch może rozwijać logiczne myślenie – przyczynowo-skutkowe: wkłada piłeczkę z jednej strony, a ta
wychodzi z drugiej

3. Rozwój społeczny
●
●
●

emocje - miękka struktura dinozaura i jej rozmiar zachęcają dziecko do wtulania się i przytulania zabawki
poczucie własnej wartości maluch kształtuje patrząc na swe odbicie w lusterku
komunikowanie się dziecko rozwija w czasie zabawy w rzucanie i łapanie piłki z innymi osobami.

Zabawka otrzymała nagrodę SUPER PRODUKT w VI edycji konkursu organizowanym przez czasopismo "Mam dziecko".

Poniżej przedstawiamy poszczególne etapy rozwijające umiejętności dziecka, w zależności od wieku:
Etap 1 (6-12m)
Cel: Przytulanie - budowanie poczucia bezpieczeństwa.
Metoda: "Jestem szefem" jest wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów. Jest miękki i wygodny, świetny do przytulania. Przytulanie uczy dzieci troski o
innych.

Cel: Ćwiczenie zmysłu słuchu i uwagi - obserwuj reakcję dziecka na dźwięk.
Metoda: Potrząśnij i zaszeleść "Jestem szefem" aby wytworzyć dźwięk z różnych kierunków. Obserwuj czy wzrok Twojego dziecka podąża za źródłem dźwięku.

Etap 2 (12-24m)
Cel: Ćwiczenie motoryki dużej i siły - rzucanie.
Metoda: Plastikowe piłeczki są idealne do trzymania i rzucania. Zachęć dziecko do rzucania piłeczkami.

Etap 3 (24-36m)
Cel: Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej - rzucanie i łapanie.
Metoda: Użyj piłeczek do zabawy w łapanie. Zabawa ta ćwiczy koordynację wzrokowo-ruchową i refleks.

Cel: Ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej i poczucia odległości - zabawa w rzucanie.
Metoda: Umieść "Jestem szefem" w pewnej odległości od dziecka. Zachęć go do rzucania piłeczek w "Jestem szefem".

Cel: Nauka sprzątania.
Metoda: Naucz dzieci sprzątania po sobie poprzez umieszczanie piłeczek w "Jestem szefem".

