
Training2s 

Rozwojowe zabawki 
wspomagające naukę



Dlaczego Training2s?



?

?

Kamienie milowe 

rozwoju

K’s Kids

30M

24M

?

?

?

30M

24M

24M



Dzieci potrafią…..

Kontrolować siłę 

wydmuchiwanego powietrza

chodzić na palcach

?

?

samodzielnie narysować okrąg

zawiązać sznurowadła

bawić się stale przez 20-30 min.

?

?

?

?



• 15% dzieci ma opóźnienie w rozwoju

• Po odpowiednim treningu przed 

ukończeniem 3 roku życia

� 60% dzieci nadrabia opóźnienie w rozwoju

Jednak…..

� 60% dzieci nadrabia opóźnienie w rozwoju

� 40% dzieci, które trenują mają lepsze 

rezultaty niż dzieci bez treningu

• Roczny trening 

przed ukończeniem 3 roku życia =
10 lat treningu po 3 roku życia



Coraz więcej dzieci posiada zaburzenia edukacji

• ASD (Autism Spectrum Disorder)

• ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder / 

ADD (Attention Deficit Disorder)

• Zaburzenia mowy… itd.



Niektóre dane dotyczące dzieci ze specjalnymi 

potrzebami (np. Autyzm)

• Autyzm jest obecnie najszybciej rozwijającym się 

zaburzeniem rozwojowym. 

• W 2014 roku, według Społecznego Raportu o Autyzmie 

badanego przez Centrum Kontroli i Zapobiegania badanego przez Centrum Kontroli i Zapobiegania 

Chorobom w USA, 1 na 68 8 letnich Amerykańskich 

dzieci posiada ASD (Autism Spectrum Disorder). 

• Szacunkowo 30% więcej niż w 2008 (1 na 88)

• Szacunkowo 60% więcej niż w 2006 (1 na 110)

• Szacunkowo 120% więcej niż w 2000 i 2002 (1 na 150)



� Zdrowe dzieci które mają słabiej rozwinięte pewne 

obszary rozwojowe.

���� Rodzice stosują do zabawy w domu z dziećmi w celu        

poprawy ich słabych elementów w rozwoju. 

Kto może bawić się Training2s?

�Dzieci ze specjalnymi porzebami.

���� Specjaliści stosują Training2s jako część terapii. 



Porównanie K’s Kids i Training2s

Opisy marki Nie tylko zabawka Rozwojowe zabawki do

treningu

Docelowa grupa 

wiekowa

0 – 36 miesięcy 18 – 36miesięcy (oraz 

dzieci ze specjalnymi 

potrzebami)

Funkcja Wszechstronne, służy Służy specjalnym Funkcja Wszechstronne, służy

multi- szkoleniom

Służy specjalnym 

szkoleniom(skupia się 

na1 lub 2 obszarach 

Trójkąta rozwojowego)

Metody treningu Poprzez zabawne gry Poprzez intensywną i 

systematyczną zabawę

Docelowy klient

Wtórny klient

Rodzice

Nauczyciele i Terapeuci

Nauczyciele i Terapeuci

Rodzice

Zabawki rozwojowe



Wprowadzenie produktów



Problem:

Dzieci nadpobudliwe i łatwo Dzieci nadpobudliwe i łatwo 

rozpraszające się przez środowisko 

zewnętrzne.  



Uspokajająca 

nakładka na ramiona

Rozwiązanie

0.78kg (1.72lbs)



Rozwiązanie

Uspokajająca 

nakładka na nogi

1.36kg (3lbs)

2.27kg (5lbs)



Uzasadnienie:

� Wzmacnia odbieranie bodźców wewnętrznych 

ciała

� Zwiększa świadomość pozycji ciała� Zwiększa świadomość pozycji ciała

� Poprawia przetwarzanie sensoryczne



Problem:

Dzieci, które boją się dotyku.  Dzieci, które boją się dotyku.  



Rozwiązanie

Piłki sensoryczne

(2szt.)

2szt. w zestawie, mix 

kolorów



Tunel 

Rozwiązanie

Długość:180c

m



Tunel

Rozwiązanie

Obustronny



Uzasadnienie:

� Stymuluje zmysł dotyku

� Zwiększa udział dotykowych bodźców 

zmysłowychzmysłowych

� Zmniejsza lęk



Problem:

Dzieci, które mają problemy z Dzieci, które mają problemy z 

utrzymaniem równowagi i często 

upadają.



Poduszka balansująca

Rozwiązanie

35cm (średnica)



Gąsienica „naciśnij i 

puść”

Rozwiązanie



Uzasadnienie:

� Wzmocnienie napięcia mięśniowego

� Poprawa motoryki dużej

� Poprawa umiejętności równoważenia ciała



Problem:

Dzieci, które mają problem z Dzieci, które mają problem z 

motoryką małą. 



Trenuje kciuki 

i palce 

wskazujące 

poprzez 

nawlekanie i 

Wesołe nawlekanie

Rozwiązanie

nawlekanie i 

sznurowanie. 



Sorter

„chwyć i wrzuć”

Rozwiązanie

Trenuj kciuki i palce 

wskazujące poprzez 

chwytanie i 

wrzucanie, aby 

przygotować się do 

nauki pisania.nauki pisania.

Chwyć kość i wrzuć do 

odpowiedniej miski



Uzasadnienie:

� Wzmocnienie małych mięśni dłoni i palców

� Poprawienie koordynacji oko- ręka



Problem:

Dzieci nadmiernie śliniące się i z Dzieci nadmiernie śliniące się i z 

zaburzeniami mowy oraz artykulacji.



szczęki

Gryzak do 

ćwiczenia mięśni 

szczęki

Rozwiązanie

W kształcie litery B, o głębokim zasięgu,

dla górnych i dolnych zębów trzonowych

Mocny i odporny na żucie



Mój śpiewający tort urodzinowy

Rozwiązanie

Zdmuchnij świece jedna 

po drugiej

Zaświeć 6 świec



przód

tył

Dmuchaj i dmuchaj

Rozwiązanie



Uzasadnienie:

� Trenuj mięśnie twarzy i szczęki

� Zwiększ ruch na policzkach, języku, wargach i 

szczękach szczękach 



Problem:

Dzieci, które łatwo się frustrują i mają Dzieci, które łatwo się frustrują i mają 

problemy z wyrażaniem własnych uczuć. 



Kieszonki na zdjęcia dziecka

„Moje uczucia”- notes

(36 stron)
Moje uczucia

Rozwiązanie

przód



Moja uczucia

Rozwiązanie

Tył 36 historyjek 



Uzasadnienie:

� Zrozumienie różnych uczuć i reakcji 

uzależnionych od sytuacji

� Rozpoznanie swoich własnych wyrazów twarzy� Rozpoznanie swoich własnych wyrazów twarzy



Problem:

Dzieci, wybrzydzające przy jedzeniu. Dzieci, wybrzydzające przy jedzeniu. 



Zdrowe odżywianie

Rozwiązanie

34 plansze z 

żywnością

Plansza z piramidą 

żywienia

Pacynka



Zdrowe 

odżywianie

Rozwiązanie



Uzasadnienie:

� Pomaga zrozumieć wartość dobrego odżywiania

� Wzmacnia rozwój poznawczyWzmacnia rozwój poznawczy



Problem:

Dzieci z zaburzeniami rozwoju Dzieci z zaburzeniami rozwoju 

językoznawczego i logicznego 

myślenia.



18 historyjekhistoryjkami

Klocki z 

historyjkami

Rozwiązanie



Rozwiązanie



Rozwiązanie



Uzasadnienie:

� Doprowadzenie dziecka do myślenia w logicznej 

kolejności

� Poprawa umiejętności i rozwoju językowego � Poprawa umiejętności i rozwoju językowego 

poprzez opowiadanie historii



Problem:

Dzieci z zaburzeniami postrzegania Dzieci z zaburzeniami postrzegania 

przestrzeni i logicznego myślenia.



Dodatkowe 4 przestrzenne 

karty szkoleniowe do 

wstępnej nauki pisania!
plus

Rysunkowe Studio 

plus

Rozwiązanie



Rozwiązanie



Uzasadnienie:

� Zrozumienie położenia, kierunku i odległości za 

pośrednictwem przestrzennych kart 

szkoleniowych

� Wzmocnienie rozwoju logicznego poprzez 

dopasowanie kart szkoleniowych do kart z 

odpowiednim kształtem



Problem:

Dzieci, które mają problem z zadbaniem o Dzieci, które mają problem z zadbaniem o 

siebie samego. 



1

Lalka do ubierania 2 w 

1

Rozwiązanie

PrzódTył



Rozwiązanie



Uzasadnienie:

� Pomoc w przyzwyczajaniu do dobrych nawyków i 

rozwijanie poczucia odpowiedzialności

� Nauka w różnych stopniach trudności� Nauka w różnych stopniach trudności

� Zwiększenie zdolności motorycznych



Problem:

Dzieci ze słabo rozwiniętą małą i Dzieci ze słabo rozwiniętą małą i 

dużą masą mięśniową.



Morskie stworzenia - łańcuch

Rozwiązanie



Emma do nakręcania

Rozwiązanie



nakręcania

Emma do 

nakręcania

Rozwiązanie

Klucz 1 Klucz 2

Klucz 3 Klucz 4



Uzasadnienie:

� Wzmocnienie dużej masy mięśniowej

� Poprawa umiejętności utrzymania równowagi

� Trening małych mięśni (palców), aby 

przygotować się do nauki pisania



Kto kupi Training2s? 

• Szkoły i placówki

• Nauczyciele i terapeuci

• Rodzice


