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KOLOROWE SZLAKI
Materiały do zabawy

 y kartki formatu A5 – 10 sztuk w różnych kolorach
 y opcjonalnie: taśmy klejące w 4 różnych kolorach

Opis zabawy:

Razem z dzieckiem rozklej taśmy (lub ułóż kartki) na podłodze w różnej konfiguracji 
tak, by tworzyły drogę do pokonania od jednej ściany do drugiej.

Kartki/lub taśma będą udawały chwyty wspinaczkowe. Im trasa jest dłuższa, tym 
lepsza zabawa, dlatego dobrze jest wybrać większy pokój – lub korytarz.

Pozwól dziecku wybrać kolor szlaku, którym chce się poruszać.

Zachęć dziecko, aby przeszło po wybranej trasie bez odrywania ciała od ziemi, bez 
podskoków.

Na trasie możecie ustawiać różne przeszkody do ominięcia np. poduszki, niskie 
krzesełka, wieże z klocków, których nie wolno zburzyć.
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MAŁY WSPINACZ
Materiały do zabawy

 y sznurek lub żyłka
 y karton
 y taśma klejąca
 y słomka
 y kolorowy papier i klej lub flamastry (opcjonalnie)

Opis zabawy

Wytnij z tektury nogi i głowę z tułowiem – możesz 
odrysować wspinacza z przygotowanego przez nas wzoru.

Pozwól dziecku udekorować postać kolorowym papierem 
lub pomalować flamastrami.

Przygotuj krótkie kawałki słomki i pomóż dziecku 
je przykleić na odwrocie postaci (przy ramionach), 
ustawiając je pod kątem w kierunku głowy.

Przygotuj sznurek i przeciągnij przez słomki, następnie 
zwiąż końce tworząc pętlę.

Pomóż dziecku w poruszaniu wspinacza. Trzymając 
sznurek na górze i na dole, przechylaj dłoń na zmianę 
w w prawo i lewo, a Twoja postać zacznie przesuwać się 
do góry.

Teraz możecie się ścigać z dzieckiem – kto szybciej 
i zabawniej się wspina.
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Tu przyklej 
przygotowane 
kawałki słomki 
używając taśmy 
kejącej. 

Tu przyklej 
przygotowane 
kawałki słomki 
używając 
taśmy kejącej. 

W tym miejscu 
możesz połączyć tułów 
z nogami za pomocą 
kawałka wykałaczki lub 
nitki zabezpieczonej 
guziczkami z obu stron. 
Wspinacz mógł ruszać 
nogami.
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Na Smerfną skałę prowadzi wiele szlaków. Każdy oznaczony jest innym kolorem. 
Smerf wspinacz przyprowadził swoich smerfnych przyjaciół, by nauczyć ich 
wspinaczki. Pomóż dziecku przeprowadzić Smerfy przez skałę łącząc punkty 
danego koloru.

KOLOROWE SZLAKI
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