
Katalog gier

Pakiet: EDU PRZEDSZKOLE

tel. +48 22 610 02 30

e-mail: biuro@funtronic.eu

www.funtronic.eu

Funtronic sp. z o.o.

Kolumbijska 11, 01-991 Warszawa

H. Sienkiewicza 53, 25-002 Kielce



Piłeczki

Zagrajcie różnymi piłkami. Odkryjcie reguły gry i twórzcie

własne! Obserwujcie i grajcie razem.

Wyścigi

Weźcie udział w rajdach samochodowych, a może uda

Wam się zostać mistrzami Grand Prix Funtronic.

Pamiętajcie o tym, że bardzo ważna jest współpraca.

Zadbajcie też o bezpieczeństwo na torze!

Animowane zabawki

Bawcie się zabawkami. Razem poruszajcie łapkami Misia.

Nauczcie go podskakiwać! Wspólnie z koleżankami i

kolegami bawcie się rowerem czy wozem strażackim.

Pamiętajcie o wspólnej zabawie!
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Maszeruj z misiem

Maszerujcie razem z Misiem. Maszerujcie obok Misia, po

jego śladach. Uważnie słuchajcie muzyki!

Ania i Jaś

Zgadnijcie, co lubi Ania, a co lubi Jaś? Jakie owoce i

warzywa lubicie? Jakie zabawki? Czy jesteście podobni do

Ani albo do Jasia?

Kajak

Przepłyńcie rzekę kajakiem. Postarajcie się zostać

mistrzami w zawodach kajakowych. Słuchajcie uważnie

głosu ptaszka. Uważajcie, zabawa na wodzie wymaga

ostrożności.
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Żuczki

Przetoczcie kule jak żuczki. Pamiętajcie, że musicie ominąć

przeszkody! Nie skrzywdźcie małych przyjaciół. Nie

spieszcie się!

Poranek Misia

Obudźcie Misia i ćwiczcie razem z nim! Przed wyjściem do

przedszkola sprawdźcie pogodę i ubierzcie Misia.

Wodna gimnastyka

Skaczcie jak żabki i przetoczcie piłki na czworakach.

Uważajcie, aby nie wpaść do wody! Lubicie ćwiczenia

gimnastyczne?
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Zabawy w kole

Tańczmy razem w kole nad jeziorem. Spróbujcie obracać

się na łące! Zróbcie krok w przód, zróbcie krok w tył…

Tor przeszkód

Pokonajcie tor przeszkód na rzece i łące. Spróbujcie nie

dotknąć żadnej przeszkody! Bądźcie uważni i dokładni.

Zawody pływackie

Weź udział w zawodach pływackich. W pływaniu pomogą

Wam bojki! Czy umiecie już samodzielnie pływać?
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Owoce Ani

Łapcie spadające owoce w sadzie. Policzcie, ile udało Wam

się złapać! Co wolicie – jabłka, gruszki czy śliwki? Byliście

kiedyś w sadzie?

Muzykujemy

Zagrajcie na wylosowanych instrumentach. Umiecie je

nazwać? Czy gracie na jakimś instrumencie? Lubicie bawić

się przy muzyce?

Lato i Zima

Dzieci pogubiły zabawki i ubrania. Znajdźcie je! Bądźcie

uważni. Na pewno gdzieś tutaj są. A czy ktoś z Was zgubił

kiedyś zabawkę?
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Zwierzęta

Czy znacie zwierzęta mieszkające w lesie? Poznajcie

również zwierzęta mieszkające w zagrodzie. Widzieliście je

kiedyś na żywo? Pamiętajcie, że w lesie nie hałasujemy – to

dom zwierząt.
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