
Instrukcja obsługi

Literkowy 
Zawrót Głowy

Instrukcja dla rodziców
Ta instrukcja zawiera ważne informacje. 

Prosimy o jej zachowanie.
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Cechy produktu

Wstęp

Wskazówka 
czasomierza

Karta Twórcy Słów

Lista Słówek

Przycisk  
STOP/START  

dla czasomierza

Ruchoma 
plansza

26 kolorowych 
liter

Literkowy Zawrót Głowy to wspaniała zabawka, która pomoże dziecku 

w nauce liter i układania słów! Poznajcie litery, układając je na planszy. 

Znacie już wszystkie? Zacznijcie układać słowa!
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Przygotowanie do zabawy

Rozłóż literki wzdłuż zabawki, tak aby 

uchwyty literek były zwrócone ku górze. 

Ustaw przycisk START/STOP w pozycji STOP.

Wybierz poziom trudności.

W tym celu przesuń wskazówkę czasomierza  

w prawo, aby wybrać poziom trudności.

Możliwe poziomy trudności.

Ustaw wskazówkę dla długości odmierzanego czasu:

Zabawa. Czas zabawy wynosi około 5 minut.

Nauka. Czas zabawy wynosi około 3 minuty.

Wyzwanie. Czas zabawy wynosi około 90 sekund.

Naciśnij planszę, aż usłyszysz dźwięk kliknięcia oznaczającego 

prawidłowe zamontowanie elementów.

Naciśnij przycisk START, aby zacząć 

odmierzać czas!
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Warianty zabawy - ruchoma plansza

Wymieszaj litery tak, aby litery z tego samego koloru nie 

znajdowały się obok siebie. Wybierz poziom trudności "zabawa".  

Po naciśnięciu przycisku START, spróbuj poukładać na planszy 

wszystkie literki zanim skończy się czas.

Wymieszaj litery tak, aby litery z tego samego koloru nie 

znajdowały się obok siebie. Wybierz poziom trudności "nauka".   

Po naciśnięciu przycisku START, spróbuj poukładać na planszy 

literki w wybranych dwóch lub trzech kolorach.

Wymieszaj litery tak, aby litery z tego samego koloru nie 

znajdowały się obok siebie. Wybierz poziom trudności 

"wyzwanie".  Po naciśnięciu przycisku START, spróbuj poukładać 

na planszy literki tylko w jednym kolorze.
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Warianty zabawy - budowa słów

Umieść Kartę Twórcy Słów w miejscu wyznaczonym na planszy.

Wybierz poziom trudności zabawy.

Korzystając z Listy Słów, ułóż na Karcie Twórcy Słów trzyliterowe 

wyrazy. Poniżej znajdziesz wskazówki.

Lista Słówek - wskazówki

Spójrz na kartę Listy Słówek. Zauważ, że trzyliterowe wyrazy składają 

się z liter w dwóch kolorach. Zewnętrzne litery różnią się kolorem, 

środkowa jest zawsze czerwona.  Pamiętając o tych wskazówkach, 

spróbuj samodzielnie ułożyć jak najwięcej słów.

Pomysły na zabawę:

Ułóż trzyliterowe wyrazy z liter dowolnego koloru

Ułóż trzyliterowe wyrazy z liter tylko w dwóch kolorach
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Warianty zabawy - dodatkowe pomysły na zabawę

Zorganizuj z dziećmi konkurs układania słówek. W tym celu możesz 

skorzystać z Listy Słówek.

Wyznacz dzieciom zadanie: ułóż jak najszybciej słowa z listy 

zawierającej czerwone i zielone literki. 

Ustaw czasomierz na najwyższy poziom trudności (najkrótszy czas 

zabawy).

Poukładaj literki obok zabawki uchwytem do góry, ale pomieszaj 

kolory! Dodatkową trudnością będzie znalezienie właściwej literki 

wśród innych!

Czas Start! Ile słówek w zadanym czasie ułożyło każde z dzieci?

Zorganizuj z dziećmi zabawę polegającą na ułożeniu nowych, 

trzyliterowych słówek. Wymyślajcie słowa, sprawdzając, czy nie 

znajdują się one na dostępnej liście słówek! Podzielcie się z nami 

Waszymi pomysłami na facebooku lub na Instagramie, używając 

hashtagu @vtechpolska

Ułóżcie wszystkie literki po kolei i ponazywajcie je.

Wylosujcie dowolną literkę i ułóżcie do niej słowa.
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Obróć zabezpieczenie w kierunku 

przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara.

Pociągnij zabezpieczenie i usuń je.

W celu wyjęcia zabawki z opakowania należy zdjąć zabezpieczenie:

UWAGA: 
Materiały opakowania, takie jak: taśma, folia plastikowa, druty mocujące i metki 

nie są częścią zabawki. Należy je usunąć dla bezpieczeństwa dziecka.

Rutynowo sprawdzaj zabawkę w celu zapewnienia właściwego  

i bezpiecznego działania. Jeśli występują uszkodzenia lub połamane 

części, nie należy używać zabawki.

Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Istnieje ryzyko 

zadławienia się małymi elementami. OSTRZEŻENIE:  

UWAGA:  

Tylko do użytku wewnątrz suchych pomieszczeń.  

Trzymaj jedzenie i picie z dala od produktu. Nie wylewaj żadnych płynów na produkt, ponieważ 

może to spowodować jego uszkodzenie. Czyścić zwilżoną w zimniej wodzie ściereczką.  

Nie używaj mydła, detergentów i innych środków chemicznych. Nigdy nie zanurzaj zabawki  

w wodzie. Pozwól wyschnąć przed ponownym użyciem. Unikać długotrwałego narażenia 

na wysokie temperatury i bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Unikaj upuszczenia 

urządzenia. Nigdy nie próbuj demontować zabawki. 

Ze względów bezpieczeństwa nie należy umieszczać w zabawce przedmiotów innych niż 

dostarczone w zestawie literki. 
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