
www.kinder.pl

SmerfPark
Materiały do zabawy:

 y kartonowe głębokie talerzyki
 y rolki po papierze toaletowym lub po ręcznikach papierowych
 y głębokie talerzyki papierowe
 y nożyczki
 y klej lub taśma klejąca
 y  małe piłeczki, zabawkowe samochodziki lub inne elementy, które posłużą 

do zabawy na torze
 y opcjonalnie: kredki, farby, bibuła lub krepina

Opis zabawy:

Pozwól dziecku zebrać jak najwięcej talerzyków papierowych oraz rolek.

Najlepiej sprawdzą się głębokie talerzyki oraz roli po ręcznikach papierowych, 
ponieważ są dłuższe. Możesz także wykorzystać kartki z bloku technicznego – ważne, 
aby były dość sztywne, by utrzymały elementy, którymi będziecie się bawić.

Jeśli Twoje dziecko chce, aby tor był kolorowy, możecie razem pomalować rolki lub 
okleić je różnobarwną krepiną, czy bibułą.

Teraz pomóż dziecku zaplanować jak ma wyglądać tor – jak ma być wysoki, jak wiele 
ma mieć zakrętów itp.

Wytnijcie razem brzegi z głębokich talerzyków – w ten sposób stworzycie zakręty. 
Dopasujcie rolki – zróbcie z nich podstawy toru. Połączcie elementy za pomocą kleju 
lub taśmy klejącej.

Tor jest gotowy! Wystarczy po torze puścić małe piłeczki, czy samochodziki, by świetnie 
się bawić! Możecie także wykorzystać figurki Smerfów z Kinder Niespodzianki – 

wówczas tor stanie się rodzajem zjeżdżalni. Wszystko zależy od Waszej wyobraźni!
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TRICK&FUN
Materiały do zabawy:

 y ręczniki, ściereczki, koce lub poduszki
 y przestrzeń na podłodze

Opis zabawy:

Ułóż razem z dzieckiem na podłodze złożone ręczniki lub koce. Każdy z nich będzie 
oddzielną stacją deskorolkową.

Zachęć dziecko, by pokonało tor i na każdej ze stacji pokazało jakiś trick. Może 
to być stanie na jednaj nodze, podskok, piruet – czyli wszystko to, co można robić 
na prawdziwej deskorolce.

Teraz Ty musisz powtórzyć zaproponowane przez dziecko tricki. Uwaga! Musisz 
je dokładnie odwzorować i zrobić w tej samej kolejności, w której zrobiło je Twoje 
dziecko. Jeśli się pomylisz, zaczynasz od nowa!
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ciemny czerwony żółty niebieski czerwony ciemny zielony jasny zielony

Smerf zgubił ważną dla niego rzecz. Pozwól dziecku pokolorować obrazek, by ją 
odnaleźć. 

ZGUBA SMERFA
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