
Pomysły na rozwojowe zabawy do kolekcji “Safari”. W tej kolekcji czekają na
Was wspaniałe zabawy nie tylko naszego autorstwa, ale również przez
Marcelinę Przeździęk - Neurologopedkę, pedagożkę specjalną i terapeutkę
NDT-Bobath!

1. Zróbmy dobry wstęp!
Warto opowiedzieć dziecku o tym, że otaczać go będzie nowy, magiczny
świat prosto z bajki. Na swoich ścianach dziecko znajdzie nowych przyjaciół,
dużo roślin i kolorów! Już niedługo pozna historię Tygrysów podróżników a
kolejne historie będą powstawać podczas Waszych wspólnych zabaw!

2. Czytamy bajkę! O tym czemu wspólne czytanie z dziećmi jest ważne,
pisałyśmy na swoim blogu. Z tego tekstu dowiesz się jakie funkcje poznawcze
rozwija wspólne czytanie i że jest jednym z najlepszych sposób na budowę
relacji dziecka z rodzicem.
Czytając bajkę “Wyjątkowe Spotkanie” pokazujcie jej bohaterów na ścianie,
jeśli dziecko zatrzyma swoją uwagę na czymś konkretnym, zatrzymajmy się i
porozmawiajmy z nim/nią o tym konkretnym elemencie. Na początku bajka
ma być narzędziem do wspólnego odkrywania pokazanego świata i czasu
razem, z wiekiem dziecko bardziej zainteresowane historią i będzie potrafiło
dłużej skupić na niej uwagę.

3. Poznajemy bohaterów

Gdy nasze historie są już na Waszych ścianach czas jeszcze lepiej poznać
bohaterów:

- Dotknijcie ich i wskażcie na te, które są wyżej - jakie mają kolory i kształty?
- Ile jest zwierząt ? Czy wszystkie zwierzęta są tak samo duże? Może niektóre

są mniejsze a inne większe?
- Czy widzicie zwierzęta, które są do siebie podobne? Gdzie widzicie

podobieństwo?

https://printedstories.store/Safari
https://printedstories.store/czemu-wspolne-czytanie-jest-wazne
https://printedstories.store/zabawa-jako-sposob-na-bycie-w-relacji-z-dzieckiem


- Jakie rośliny widzicie na fototapecie/naklejkach? Jakie mają kolory?

4. Zabawa na spostrzegawczość

Szukajcie poszczególnych bohaterów albo elementów razem z dziećmi - to
idealna zabawa dla najmłodszych, która uczy nie tylko rozpoznawania
zwierząt/przedmiotów, ale pokazuje też dzieciom, że sztuka różnie interpretuje
rzeczywistość, interpretacja kolorów i kształtów może zależeć od woli twórcy.

5. Puzzle! Skorzystaj z kart jakie możesz pobrać na naszej stronie - link
znajdziesz pod opisem produktów z danej kolekcji i TU. Wydrukuj bohaterów
naszej bajki na oddzielnych kartkach, naklej je na karton (tak! doskonale sprawdzi
się ten od nas!) i przetnij na pół - puzzle gotowe!

6. Domino! SKorzystaj z grafiki śladów bohaterów naszej bajki do wydruku.
Wydrukuj je albo przerysuj z dzieckiem (świetna zabawa dla starszych dzieci!) -
narysowane lub wydrukowane ślady naklej na karton i wykorzystaj jako karta do
domino!

Połącz karty, z których korzystaliście przy zabawie w Puzzle z kartą z
dopasowanym śladem (np. Zebra połączy się ze śladem kopyta itd.).

7. Zabawy ze sztuką

a. Wskazując dziecku wybrane elementy, opowiadaj mu o kolorach i
różnych odcieniach. Skorzystaj z książek, które masz i jeśli możesz pokaż
te same elementy stworzone przez innych artystów (np. tygrysy, drzewo akacji
itp.). Opowiedz o różnicach, które widzisz. Pamiętaj, że dzieciom (i
dorosłym!;)), niezależnie od wieku, lepiej się słucha historii, możesz więc
śmiało skorzystać z naszych bajek i opowiadając o tygrysie Tymku
wspomnieć jego imię i historię, w której jest.

b. Weźcie kredki lub farby i wybierzcie kolory, które występują na Waszej
tapecie lub naklejkach.

W zależności od tego, czy Wasze dzieci już malują/rysują/bazgrolą usiądźcie
przed fototapetą/naklejkami i zacznijcie "rysować" tak jakbyście chcieli je
przerysować. Bawcie się razem z dziećmi, każdy na swoich kartkach,
opowiadajcie dzieciom co rysujecie. Wszystkie kółka, kreski, bazgroły różnych
kolorów to fantastyczny sposób na ekspresję twórczą! Kartka pełna
kolorowych odcisków paluszków Waszych dzieci to dla nich też
doświadczanie!



Pamiętajcie, żeby nie wyręczać dziecka, nie poprawiać, nie rysować za niego.

c. Podczas spacerów znajdźcie elementy, które możecie znaleźć w
Waszych historiach. Zbierzcie różnego rodzaju listki i trawę. Na kartce,
klejem, narysujcie pejzaż sawanny z drzewami akacji, i pozwólcie dziecku
przyklejać trawę i listki, dzięki czemu samo stworzy naturalne obrazy, możecie
pomóc też w narysowaniu wybranych zwierząt - pierwsze dzieła sztuki
gotowe! Możecie śmiało dodać dzieciom do zabawy Podczas zabaw
nawiązujcie do historii, jakie stworzyliście na ścianach - dzieci będą chętniej w
nich uczestniczyć!

d. Jeśli wybraliście naklejki - nie wyrzucajcie arkusza! Wykorzystajcie go
jako szablon do wyklejanek z plasteliny. Wzorujcie się na kolorach wybranych
przez artystkę, albo zaproponujcie swoje własne. Kształty po wyklejonych
naklejkach pomogą dzieciom na stworzenie swoich wersji zwierząt Sawanny i
roślin.

e. Uczymy się rysować Zwierzęta z kolekcji “Safari” - poniżej nasze
podpowiedzi, widzicie jakie to proste? :)





8. Zabawy przygotowane specjalnie dla Was przez Marcelinę Przeździęk -
Neurologopedkę, pedagożkę specjalną i terapeutkę NDT-Bobath!

1. Przeczytaj wspólnie bajkę, która jest dołączona do zestawu naklejek. Dzięki
temu Twoje dziecko będzie mogło poznać zwierzątka z którymi teraz będzie
mieszkać.

2. Kolejną sprawą jest to, że możecie razem nauczyć się ich imion. Tak tak, w
bajce autorstwa Weroniki Szelęgiewicz wszystkie zwierzątka mają imiona.

3. Możecie też wspólnie zaśpiewać, no a jeśli nie śpiewacie to wspólnie
opowiedzieć krótki wierszyk.
Idziemy do zoo, idziemy do zoo, a kto mieszka w zoo? Wskazujemy wtedy na
konkretne zwierzę z naszej ściany i razem z dzieckiem nazywamy.
W zoo mieszka …. Tygrys, który mówi łaaaa

4. Dla logopedów w rozwoju mowy ważny jest etap pierwszych słów i tzw.
wyrazów dźwiękonaśladowczych – onomatopei. Tak – każde zwierzątko z
młodszymi dziećmi można w ten sposób nazwać i naśladować.
Lew – łaaa
Tygrys – łaaa mówi głośno, a tygrysek cicho
Słoń – tuuuu tuuuu
Zebra – biegnie tupu tupu tupu tupu
Żyrafa – ojk ojk ojk (to jest moja koncepcja, ale Wy możecie dać żyrafie
dźwięki taki, jaki sobie również wymyślicie)
Małpa – uua uua uua



5. Naklejki można również wykorzystać do zabawy w zagadki. Dziecka
zadaniem jest wskazanie tego zwierzątka, o którym mówi właśnie rodzic.
To zwierzę ma dużą grzywę.
To zwierzę ma trąbę.
To zwierzę ma czarno – białe paski.
To zwierzątko lubi jeść banany.
To zwierzę ma długą szyję.
To zwierzę to taki bardzo duuuży kot w pomarańczowo – czarne paski.

I tak macie zagadki dla wszystkich zwierzątek. Pamiętaj, że możesz je
tworzyć dowolnie i opowiadać o nich dowolnie. Dzięki temu zagadki nie będą
nudne. Raz zadawaj je ty, a raz poproś o to dziecko.

6. Warto zostawić planszę po naklejkach, dzięki temu będzie można
wykorzystać cienie. Wytnij je, a potem z dzieckiem próbuj dopasować cień do
zwierzątka przyklejonego na ścianie.

9. Dzień dobry i dobranoc!

Rytuał przed snem to bardzo często ogromne wsparcie w pokazaniu maluchom,
że zbliża się pora snu. Codziennie powtarzane czynności są dla najmłodszych
jasnym sygnałem na to, że kończy się dzień. Jednym z elementów rytuału może
być codziennie

mówienie “papa, dobranoc!” wszystkim misiom i bohaterom na ścianie. Misie
możemy przytulić i położyć, jakby właśnie kładły się spać, bohaterów na tapecie i
naklejkach  możemy pogłaskać do snu - niech wypoczywają i zbierają siły na
zabawę następnego dnia! ;) Nie zapomnijcie się ze wszystkimi przywitać, i z
“dzień dobry” powitać kolejny dzień!

10. Poznajemy bohaterów cd! W kolekcji “Safari” mamy aż 7 gatunków zwierząt!
Poniżej kilka faktów o każdym z nich!

Jeśli Wasze dziecko jest starsze i ogląda filmy, przygotowaliśmy też kilka
propozycji audiowizualnych - założymy się, że po ich obejrzeniu każde
dziecko będzie chętnie będzie udawało słonia lub naśladować odgłosy zebry,
tygrysa lub lwa!
Wykorzystajcie to jako zabawy ruchowe i dźwiękonaśladowcze.

Tygrysy: Teofil i Tymek:



● Tygrys jest gatunkiem największym ze wszystkich kotów - osiąga wagę 300
kg, długość ciała ok. 2 m, ogona -1 m

● Obszar występowania tygrysa obejmuje lasy, dżungle i gęste zarośla (często
nad brzegami rzek) południowej i wschodniej Azji

● W przeciwieństwie do innych gatunków kotów, tygrysy są świetnymi
pływakami i często wchodzą do wody

Zebra Pręgowana - Urszula:

● Pręgi są charakterystyczne dla każdego osobnika - to tak jak nasze odciski
palców!

● Występuje na obszarach południowej Etiopii i północnej Kenii - jest
gatunkiem zagrożonym wyginięciem

● Zebry są roślinożerne, żywią się głównie trawą

https://youtu.be/kWxnadQI5Qw

https://youtu.be/sJBTyMCzgwg

Lew:

● Występuje w Afryce i Azji, chociaż Azjatyckie lwy żyją wyłącznie w parku
narodowym Gir Forest i są mniejsze od afrykańskich.

● Wszyscy znają lwa pod pseudonimem „Król Zwierząt” chociaż co do wielkości
jest drugi w kolejce po Tygrysie, ze wszystkich drapieżnych kotów - potrafi
osiągnąć 2,5 m!

● W przeciwieństwie do samotnie żyjących Tygrysów i innych kotów
drapieżnych, Lwy żyją w stadach.

● Pokarm zdobywają przeważnie lwice

https://youtu.be/Ab7C9F6e17E

Żyrafa Patrycja:

● Najwyższe zwierzę świata! Wysokość Żyrafy to aż blisko 6
metrów! Waży ok. 1500 kg.

● Żyrafa to również rekordzistka w innych dziedzinach:
najdłuższe nogi i najdłuższe kręgi szyjne (ps. czy wiecie, że ma
ich  tylko 7, podobnie jak człowiek oraz inne ssaki?)

● Żyje w Afryce

https://www.ekologia.pl/srodowisko/przyroda/tygrys-azjatycki-opis-wystepowanie-i-zdjecia-zwierze-tygrys-azjatycki-ciekawostki,27969.html
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/gatunek
https://www.ekologia.pl/wiedza/zwierzeta/kotowate
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/las
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/dzungla
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/brzeg
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/rzeka
https://youtu.be/kWxnadQI5Qw
https://youtu.be/sJBTyMCzgwg


● Odżywia się listkami i pędami akacji
● Żyrafa niezwykle rzadko udaje się do wodopoju, jest bardzo

odporna na brak wody!

https://youtu.be/xPlvziEWzn4

Małpka Nina - gatunek - Patas :

● Gatunek Małp, który żyje na Sawannie i chowa się w koronie Akacji to
właśnie Patas!

● Żyją głównie na obszarach Kenii.
● Męskie osobniki potrafią być 2 razy większe od samic. Młode małpki

bardzo różnią się od starszych, ich owłosienie zmienia kolor i gęstnieje
a uszy robią się proporcjonalnie mniejsze. Nasza Nina to mała małpka!

● To najszybsze naczelne na świecie! Poruszają się z prędkością nawet
do 55km/h - wszystko dlatego, że żyjąc na sawannie nie mają gdzie się
chować przed drapieżnikami, muszą więc szybko docierać do
kolejnych drzew Akacji.

https://youtu.be/tEagwzRFkIM

Słoń Afrykański - Przemek:

● Słonie Afrykańskie osiągają nawet 4 metry wysokości i ważą nawet 8
ton!

● Od słonia indyjskiego słoń afrykański różni się m.in. znacznie
większymi uszami i kształtem głowy

● Występuje we wschodniej Afryce i Kongo
● Jest roślinożercą, zjada do 400 kg jedzenia przez co aktywny potrafi

być blisko 20 godzin na dobę! Zjada soczystą trawę, kocha owoce i
często odwiedza plantacje przez co rolnicy za nim nie przepadają :(

● Słonie są pod ochroną! Jako źródło cennej, dla kłusowników, był na
granicy wymarcia - na szczęście dzięki staraniom wielu dobrych osób i
organizacji jego populacja wzrasta!

● Mają bardzo dobry słuch - słyszą z odległości nawet 20 kilometrów!

https://youtu.be/aFBiLlG72yg

https://youtu.be/xPlvziEWzn4
https://youtu.be/tEagwzRFkIM
https://youtu.be/aFBiLlG72yg

