
ROZWÓJ PRZEZ ZABAWĘ 

Dostarczanie odpowiednich bodźców zmysłowych korzystnie wpływa na rozwój 
zdolności percepcyjnych – dlatego tak ważne jest stymulowanie zmysłów wzroku, 
słuchu oraz dotyku maluszka. Karty z obrazkami zawierają jednolite tło, by nie 
rozpraszać uwagi dziecka i pozwolić mu skoncentrować się na szczegółach 
przedstawionych postaci.

BUDOWANIE WIĘZI

Relację z dzieckiem pielęgnujmy od pierwszych dni – maluch potrzebuje 
czuć naszą bliskość. Opowiadanie tego, co widzimy, a później głośne 
czytanie pozwalają nam budować wspólną więź. Dobrze, jeśli stanie się  
to codziennym rytuałem, mającym swoje miejsce w planie dnia.

OPINIA PSYCHOLOGA

Dorosły tworzy środowisko wspierające mowę dziecka znacznie wcześniej, 
niż zacznie się ono posługiwać słowami. Wspólna zabawa sprzyja rozwojowi 
sensorycznemu, poznawczemu oraz językowemu dzieci. Doskonałym 
pomysłem będzie wykorzystanie w zabawie kolorowych kart z ilustracjami 
zwierząt. Książeczka złożona z kolorowych kart do wspólnej, atrakcyjnej 
zabawy pełni rolę edukacyjno-rozwojową. Z jednej strony pobudza 
jednocześnie kilka zmysłów małego dziecka, m.in. wzrok, słuch, dotyk,  
a z drugiej pomaga w jego rozwoju językowym. Ilustracje popularnych zwierząt 
swą kolorystyką przyciągają uwagę i rozbudzają zainteresowanie niemowląt,  
a ich nazwy oraz zapis wydawanych przez nie odgłosów stymulują rozwój 
mowy i pozwalają zdobywać pierwsze informacje o świecie. Karty te są 
świetnym uzupełnieniem popularnych książeczek dla małych dzieci, a ich 
atutem jest elastyczność w doborze liczby obrazków i ich kolejności podczas 
zabawy. Książeczka polecana szczególnie dla dzieci między 9. a 18.  
miesiącem życia.

dr Agnieszka Lasota, psycholog dziecięcy,  
psychoterapeuta, socjoterapeuta

www.lasotaagnieszka.pl
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JESTEM MAŁYM ODKRYWCĄ!

Jeśli maluch od kilku miesięcy słyszy, że piesek mówi „hau”, kotek „miau”, a krówka 
„muu”, ma już głęboko zakodowane te podstawowe połączenia. Jest małym odkrywcą 
i codziennie chce poznawać nowe rzeczy. To dobry moment, by rozpocząć naukę 
nazywania zwierząt i łączenia ich z dźwiękami, które wydają.

WSTĘP DO NAUKI MÓWIENIA

Mózg dziecka w pierwszym roku życia chłonie informacje jak gąbka, pracując 
intensywnie również podczas zabawy. Jest to czas, kiedy dziecko, zainteresowane 
wszystkim, co je otacza, ćwiczy spostrzegawczość, fascynuje się detalami, rozwija 
zdolności językowe oraz ćwiczy umiejętność komunikowania się. Wspólne zabawy 
mają ogromny wpływ na rozwój mowy.

JAK SIĘ BAWIĆ?

14 ilustracji przeznaczonych do twórczej zabawy – bądźmy kreatywni!

• Zabawę dostosujmy do wieku dziecka – młodszemu pokażmy obrazek, wydając 
jednocześnie odpowiedni dźwięk; starszemu ułóżmy karty, pozwalając na 
zgadywanie; 

• pokażmy dziecku, że karty można wykorzystać na wiele sposobów – układać je 
na stoliku czy podłodze, a także bawić się nimi podczas podróży oraz spaceru; 

• niezwykle ciekawe dla malucha jest słuchanie opowieści – wykorzystajmy 
obrazki do układania krótkich historyjek; 

• zostawmy dziecko sam na sam z książeczką – dajmy mu możliwość wyboru 
ulubionego obrazka. Jeśli maluch ma starsze rodzeństwo, zaangażujmy je  
do zabawy – nikt nie jest bardziej kreatywny niż nasze pociechy.
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Ekologia jest jedną z podstawowych wartości, zawartych  
w misji Wydawnictwa Muduko. W centrum naszych 
działań jest człowiek, jego emocje i środowisko, w którym 

żyje. Chcemy, by nasze produkty dawały radość, a także inspirowały do działania  
i dalszych poszukiwań. Jednocześnie dbamy, aby były przyjazne środowisku.

Widniejący na grach i książeczkach znak Ecofriendly Game / Ecofriendly Book 
świadczy o użyciu w produkcji ekologicznych materiałów oraz rozwiązań 
technologicznych takich jak:

• surowce FSC, 
• kartonowe lub drewniane elementy (również certyfikowane znakiem FSC), 
• bezpieczne farby, lakiery i kleje pochodzenia roślinnego, biodegradowalne –  

bezpieczne dla dzieci i wykorzystywane również w przemyśle spożywczym, 
• folie biodegradowalne.

Gry i książeczki Wydawnictwa Muduko projektujemy tak, 
aby każdemu dawały radość i pozwalały na przeżycie 
inspirującej przygody. Pamiętamy przy tym o standardach 
bezpiecznego użytkowania. Pod każdym względem.

Dzięki opatentowanej metodzie lakierowania powierzchni drukowanych, produkty 
wykazują silne zdolności biobójcze i samosterylizujące.
Dzięki specjalnie opracowanej nanocząstce srebra i miedzi pokrytej zabezpieczającą 
powłoką ceramiczną produkty lakierowane w technologii Biocidal Coating to 
praktycznie 100% aktywności bakteriobójczej, grzybobójczej oraz wirusobójczej.

Co zastosowanie innowacyjnej technologii na produktach Muduko i Zu&Berry 
oznacza dla klientów?
Bezpieczeństwo użytkowania produktów przez dzieci i dorosłych:
• powierzchni produktów nie trzeba dezynfekować; wystarczy okazjonalnie  

przetrzeć suchą ściereczką
• użyty lakier jest hipoalergiczny i bezzapachowy
• produkt jest trwały i odporny na ścieranie
• produkt jest ekologiczny i tym samym bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Produkty mogą być bezpiecznie użytkowane w większych grupach –  
w przedszkolach, szkołach i świetlicach – bez konieczności ich częstego 
dezynfekowania!
Więcej na biocidalcoating.org
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