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Seria Mały Odkrywca to gry edukacyjne dla dzieci w wieku  

od 2 do 6 lat. Wszystkie gry zostały przygotowane przez specjalistów, 

by wspomagać rozwój poznawczy i intelektualny dzieci: rozwijają 

myślenie logiczno-matematyczne, stymulują zdolności komunikacyjne 

i wzbogacają słownictwo, ćwiczą koordynację wzrokowo-ruchową, 

trenują pamięć i koncentrację, pobudzają wyobraźnię  

oraz kreatywność. Nasze gry są połączeniem zabawy i nauki,  

dlatego korzystanie z nich jest świetnym pomysłem na twórcze 

spędzenie czasu z dzieckiem.
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Ekologia to dydaktyczna układanka dla przedszkolaków, 

która w przyjazny sposób zapoznaje ich z tematem ochrony 

środowiska. Podczas wesołej zabawy gra rozbudza  

u najmłodszych zainteresowanie otaczającym światem. Dzieci 

uczą się właściwych postaw i dbałości o środowisko naturalne, 

trenują pamięć, pobudzają wyobraźnię oraz poszerzają swój 

zasób słów. Gra pomaga kształtować i rozwijać zainteresowania 

przyrodnicze.

W grze wykorzystano specjalnie wyselekcjonowane zależności  

i skojarzenia, mające związek z najbliższym otoczeniem dziecka, 

dostosowane do programu edukacji przedszkolnej  

i przyszłej – wczesnoszkolnej.

Dziecko ma możliwość zabawy w pojedynkę, jak również w grupie 

rówieśników.

Do gry dołączone są także scenariusze i propozycje zabaw  

do wykorzystania przez rodziców.

EkologiaEkologia
Edukacyjna układanka dla najmłodszych
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Produkt polecany dla dzieci od czwartego roku życia.

Opakowanie zawiera:

•  6 dwustronnych zestawów skojarzeń, złożonych z dużego 

obrazka i skojarzonych z nim puzzlowych elementów

• 15 kartoników odpadów do segregowania

Propozycje zabaw

Skojarzenia:

1. Układanie 

Rozkładamy wszystkie puzzlowe elementy skojarzeń i mieszamy je. 

Zadaniem graczy jest dopasowanie elementów do obrazków.

2. Znajdź różnice

Zabawa z prowadzącym

Prowadzący wykłada na środku elementy puzzlowe, a następnie 

Zdolności
poznawcze

Koncentracja Koordynacja
wzrokowo-ruchowa

Słownictwo
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wybiera dwa obrazki pokazujące ten sam krajobraz: jeden  

w wersji przyjaznej środowisku, drugi przedstawiający środowisko 

zanieczyszczone. Następnie gracze mają uzupełnić układanki 

odpowiednimi puzzlami i wskazać różnice między krajobrazem  

na ułożonych obrazkach.

3. Jak dbać o przyrodę?

Każdy z graczy wybiera jeden kafelek z krajobrazem czystego 

środowiska i ma za zadanie przyporządkować do niego 

odpowiednie elementy puzzlowe. Następnie ma opowiedzieć  

(na podstawie dopasowanych elementów), jak należy dbać  

o środowisko, co należy robić, żeby utrzymać taki krajobraz.

4. Co szkodzi ludziom i środowisku?

Każdy z graczy wybiera jeden kafelek z krajobrazem 

zanieczyszczonego środowiska i ma za zadanie przyporządkować 

do niego odpowiednie elementy puzzlowe. Następnie ma 

opowiedzieć (na podstawie dopasowanych elementów), co szkodzi 

środowisku naturalnemu i ludziom.

5. Historyjki

Elementy skojarzeń mieszamy i losujemy po 3 dla każdego z graczy. 

Zadanie polega na tym, by ułożyć historię, w której używamy 

wyrazów z wylosowanych kartoników.



6

Segregowanie odpadów

6. Memos 

Celem gry jest zebranie jak największej liczby par kartoników 

odpadów. Kartoniki należy ułożyć na stole obrazkami do góry  

i wymieszać. Kolejność wchodzenia do gry wyznacza się wyliczanką 

lub losowaniem. Gracze kolejno odwracają po dwa kartoniki 

(najpierw jeden, później drugi) tak, by wszyscy mogli je zobaczyć 

i zapamiętać ich położenie. Jeżeli odkryte kartoniki stanowią parę, 

czyli przedstawiają ten sam rodzaj śmieci (np. żółte – odpady 

plastikowe), gracz zabiera jeden z nich i kładzie przed sobą jako 

zdobyty punkt. Drugi kartonik odkłada z powrotem na obszar gry. 

Gdy kolejny raz zostanie odkryta para tego samego rodzaju, gracz 

ponownie zabiera jeden kartonik i kładzie przed sobą, jako zdobyty 

punkt. Ostatni kartonik zostaje usunięty z gry.  W nagrodę  

za zdobycie punktu gracz może odkryć kolejne dwa kartoniki – 

aż do momentu, gdy odwróci dwa niebędące parą. Te kartoniki 

wracają na swoje miejsce, a do gry przystępuje kolejny gracz. 

Gra kończy się, gdy wszystkie kartoniki znikną ze stołu. Wygrywa 

posiadacz największej liczby punktów.

7. Umiem segregować 

Zabawa z prowadzącym

Rozkładamy wszystkie kartoniki odpadów obrazkami do góry. 

Gracz na sygnał rozpoczyna jak najszybsze segregowanie odpadów 

i układa kartoniki w odpowiednich pojemnikach  
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(bez ich odwracania!). Prowadzący mierzy czas i sprawdza  

na bieżąco poprawność ułożenia śmieci. Jeśli gracz prawidłowo 

posegregował kartoniki, prowadzący zapisuje jego czas. Jeśli  

w segregacji nastąpiła pomyłka, gracz odpada z rozgrywki  

i kolejka przechodzi na następnego uczestnika zabawy. Wygrywa 

ten z graczy, który prawidłowo posegreguje odpady w najkrótszym 

czasie.

Wariant: Młodszym dzieciom można zmniejszyć liczbę żetonów  

do segregowania, np. do 6 lub 10.

8. Moje 

Zabawa z prowadzącym

Wszystkie kartoniki odpadów mieszamy i układamy w stos 

obrazkiem do góry. Prowadzący wykłada po kolei kartoniki obok 

siebie obrazkiem do góry. Ten z graczy, który pierwszy zobaczy 

parę odpadów tego samego rodzaju (odpadów, które powinno się 

wyrzucić do tego samego pojemnika) – krzyczy: „moje” i zabiera 

ostatni wyłożony kartonik z pary. Oznacza to zdobycie jednego 

punktu. Gdy ktoś zauważy drugą parę tego samego rodzaju, 

ponownie zabiera jeden kartonik dla oznaczenia zdobytego 

punktu, a ostatni kartonik jest odrzucany z gry.  Zwycięża ten,  

kto zbierze w ten sposób najwięcej punktów.

9. Opowiadanie 

Kartoniki odpadów układamy przed sobą obrazkiem do dołu. 

Każdy gracz po kolei losuje jeden kartonik i próbuje opowiedzieć 
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innym graczom, co jest na rysunku – nie używa jednak nazwy 

przedmiotu z obrazka. Pozostali gracze powinni odgadnąć,  

co przedstawia rysunek (podać nazwę przedmiotu).

10. Sylaby

a)  Dzieci po kolei wybierają jeden obrazek i wypowiadają nazwę 

widniejącego na nim przedmiotu sylabami (dla ułatwienia przy 

każdej sylabie można klasnąć w dłonie).

b)  Każdy po kolei losuje jeden kartonik, ale w taki sposób, by reszta 

go nie widziała. Następnie wypowiada nazwę przedmiotu sylabami. 

Kto odgadnie, co to za wyraz, otrzymuje kartonik. Wygrywa ten,  

kto zgromadzi najwięcej obrazków.

Spis skojarzeń użytych w grze

Jezioro zanieczyszczone – pływające śmieci, ścieki przemysłowe, 

szkielet ryby

Jezioro czyste – kaczka, czysta woda do picia, rak

Energia elektryczna z paliw kopalnych – kominy, węgiel, szyby naftowe

Energia pozyskiwana w sposób przyjazny środowisku – prąd, ogniwa 

słoneczne, wiatraki

Las zaśmiecony – śmieci w lesie, ptak zaplątany w siatkę, ślimak 

omijający szkło
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Las czysty – zakaz wjazdu dla samochodów i motocykli, wyrzucanie 

odpadów do śmietnika, zakaz hałasowania

Śmietnik bez segregacji – odpady zmieszane

Segregacja śmieci – odpady papierowe, odpady szklane, odpady 

plastikowe

Transport – benzyna, spaliny, hałas

Transport ekologiczny – tramwaj, rower, pociąg elektryczny

Ekologia na co dzień – lanie wody z kranu, używanie siatek 

plastikowych, pranie pojedynczych rzeczy

Ekologia na co dzień – przy myciu zębów używanie wody z kubeczka, 

torba ekologiczna, ekonomiczne pranie

Odpady

plastik: puszka, siatka, butelka PET,

papier: karton, zeszyt, gazeta,

szkło: butelka, flakon perfum, słoik,

zmieszane: woreczek do herbaty, obierki z jabłka, skórka banana,

specjalna segregacja (nie wrzucać do żadnego pojemnika, zanieść  

do punktu odbioru): laptop, baterie, leki
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Produkty z serii Mały Odkrywca są testowane przez dzieci  
oraz pozytywnie zaopiniowane przez nauczycieli przedszkolnych.

Dziękujemy dyrekcji i nauczycielom z gdyńskich przedszkoli  
za opiniowanie naszych produktów:

Patronaty:

Nasze produkty zostały opracowane i wyprodukowane w Polsce
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W serii Mały Odkrywca polecamy nowości:
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www.trefl.com
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