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Drogi Rodzicu!
Specjalnie dla Twojego malucha przygotowaliśmy komplek-
sowy program zabaw pod nazwą Karty obrazkowe. Poznaję 
świat. Opracowaliśmy ten poradnik z przykładami różnorod-
nych aktywności po to, abyś mógł wspierać swoje dziecko 
we wszechstronnym rozwoju: pomógł mu dostrzegać barwy 
i dźwięki w otaczającym świecie, nazywać zawody i identy-
fikować atrybuty z nimi związane, rozpoznawać i nazywać 
emocje.
Poznaję świat. Poradnik dla opiekunów jest dostępny z cztere-
ma zestawami dodatków. Każdy zestaw składa się z 17 kart, 
zawierających (zależnie od tematyki pakietu) słownictwo  
z następujących obszarów: kolory, dźwięki, zawody, emocje.
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Dzięki kartom Kolory dzieci nauczą się rozróżniać i nazy-
wać najważniejsze kolory. Rozwiną spostrzegawczość  
i wrażliwość, zaczną dostrzegać różne odcienie i zwracać 
uwagę na otaczające je barwy. Dowiedzą się również, 
czym są kolory ciepłe i zimne, a także jakie są efekty mie-
szania barw.
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Karty Dźwięki oraz powiązane z nimi zabawy stwarzają 
okazję do tego, by ćwiczyć mowę, ponieważ proponują 
ćwiczenia o charakterze logopedycznym, oraz by treno-
wać kreatywność. Przede wszystkim jednak dostarczają 
sporo świetnej zabawy dziecku i rodzicowi.
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Karty Zawody pozwolą dziecku zapoznać się z wykonywa-
nymi przez ludzi zawodami – zarówno z tymi, z którymi 
może spotkać się na co dzień, jak i z tymi, które widuje 
znacznie rzadziej. Umieszczone na odwrocie kart atrybuty 
pomogą rozwinąć nie tylko wiedzę, lecz także umiejętność 
kojarzenia i logicznego myślenia.
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Karty Emocje dadzą dziecku możliwość zapoznania się  
z najprostszymi emocjami oraz tymi mniej oczywistymi. 
Maluchy nauczą się je rozróżniać i nazywać, a dzięki zapro-
ponowanym zabawom również adekwatnie reagować na 
osoby w ich otoczeniu, które przeżywają podobne emocje.
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