
Pakiet gier na Interaktywną Podłogę FunFloor 

BABY FIRST

Wyjątkowy pakiet gier stworzony we współpracy z amerykańską
telewizją Baby First TV, dedykowany jest najmłodszym dzieciom
w przedszkolach oraz żłobkach. 
Dzieci najszybciej uczą się poprzez zabawę, dlatego prezentowane
gry zostały zaprojektowane tak, aby ułatwić naukę, przyswajanie
nowych informacji, a zarazem wspomagać rozwój motoryki dużej
i promować aktywność ruchową. Motoryka duża niezaprzeczalnie
stanowi priorytet w rozwoju dziecka, ponieważ im więcej
aktywnych ćwiczeń będzie ono podejmowało, tym szybciej i łatwiej
zacznie wykonywać zadania wymagające większej precyzji
ruchowej.  
Dziecko podczas zabawy z grami Baby First szybciej nauczy się
także podstaw – dowie się jak nazywać kolory, zacznie
rozpoznawać i identyfikować poszczególne dźwięki, a także
rozwijać swoją spostrzegawczość oraz umiejętność logicznego
myślenia.



Wiewiórka Sammy ma żołądź, hmm gdzie by go schować. Już wiem!
Ukryję go tutaj. Twoim zadaniem jest pomóc wiewiórce Eve go
odnaleźć. Dziecko które będzie szukać zakrywa oczy, a kiedy kiedy
nadchodzi czas szukania pozostałe dzieci pomagają w szukaniu
mówiąc ciepło-zimno. A kiedy odnajdziemy żołądź klaszczemy
w dłonie. Zagramy razem?

Sammy & Eve – Ciepło Zimno

Peek a Boo bardzo lubi bawić się w chowanego. Przyjrzyj się dobrze
a na pewno go wypatrzysz. Wtedy powiedz "a kuku widzę Cię"
i wskocz na niego, ale zaraz zaraz, gdzie się podział Peek a Boo?
Poszukamy go razem?

Tęczowy Koń uwielbia malować obrazki swym kolorowym ogonem.
Pomóż mu i pomaluj dokładnie wszystkie elementy. Jak Ci się uda
pomalować wszystkie elementy, Tęczowy Koń namaluje dla Ciebie
piękną kolorową tęczę.

Cześć Misiu Beniu! Pobawimy się w odgadywanie dźwięków?
Posłuchaj uważnie i odgadnij co to za dźwięk. Wybierz obrazek,
który według Ciebie pasuje do dźwięku. Gotowi? Dobrze, więc
bawmy się.
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Peek-a-boo – A Ku Ku

Tęczowy koń – Kolory

Misia Benia – Dźwięki



Cześć jestem kaczuszka Tilly, to jest mój dom. Odwiedzają mnie tu
moi przyjaciele. Bardzo lubię się z nimi bawić. Hmm a co to za
dźwięk? Ktoś przyszedł mnie odwiedzić, bardzo ciekawe kto to też
może być. Pomożecie mi odgadnąć jakie zwierzątko czeka za
drzwiami? Posłuchajmy razem.

Mały niebieski GooGoo bardzo lubi rysować samochody. Czasami
jego rysunki wyskakują z kartki i uciekają na wszystkie strony.
Pomożesz je złapać zanim odjadą?

Kaczuszka Tilly – Zwierzątka

Goo Goo – Samochody
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