
Dziecko od samego początku jest odrębną jednostką i ma własne preferencje –  
im szybciej nauczymy się, na co reaguje zaciekawieniem i zdziwieniem, tym łatwiej 
będzie nam się komunikować w przyszłości. Pokazujmy obie strony kart książeczki, 
obserwując uważnie, która z nich wywołuje większe emocje. 
Dzięki stymulacji wzrokowej mózg dziecka jest pobudzany do pracy, co wpływa 
na tworzenie się połączeń nerwowych i rozwój myślenia. Kontrastowe obrazki 
o wyraźnych konturach stymulują też rozwój wyobraźni oraz pomagają ćwiczyć 
koncentrację. 
Poprzez opisywanie obrazków oraz układanie opowiadań pomagamy dziecku 
przygotować się do przełomowego momentu w jego życiu – nauki mówienia.  
Na rozwój umiejętności językowych ma wpływ to, co dziecko słyszy już  
w pierwszych miesiącach.

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

Dzieci w pierwszym roku życia poznają świat przede wszystkim poprzez 
zmysły i dzięki motoryce. Rozwój niemowląt w ogromnej mierze zależy od ich 
doświadczeń. Rolą dorosłego jest zapewnienie im odpowiednich bodźców. 
Książeczka edukacyjno-rozwojowa jest doskonałym narzędziem do stymulacji 
i wspomagania rozwoju sensorycznego dziecka. Czarno-białe karty zostały 
wzbogacone dodatkowo o o cztery podstawowe kolory. Dodanie kolorów 
pomaga w kształtowaniu się ostrości wzroku oraz w nauce skupiania uwagi na 
poszczególnych elementach przedmiotu. Wzbudza to ciekawość  
i zainteresowanie dziecka. Ponadto książeczka w formie kart stanowi  
doskonałe narzędzie do rozwoju motoryki małej. Dziecko uczy się trzymania, 
przekładania i manipulowania kartami. Format i wykonanie kart dostosowane 
są do wieku dziecka, dzięki czemu są one bezpieczne. Karty mogą być 
traktowane jako atrakcyjna zawieszka do wózka czy łóżeczka. Przeznaczone są 
szczególnie dla dzieci w wieku od 3 do 12 miesięcy, choć dla starszych również 
będą atrakcyjne.

 dr Agnieszka Lasota, psycholog dziecięcy,  
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Kiedy dziecko kończy trzy miesiące, jego wzrok jest dużo bardziej rozwinięty niż  
w pierwszych tygodniach życia. Maluch widzi z większej odległości i potrafi skupiać 
uwagę na szczegółach.

CIEKAWSKIE SPOJRZENIE

Kolorowe karty kontrastowe zalecane są szczególnie dla dzieci od trzeciego 
miesiąca życia. Zostały przygotowane z myślą o maluchach, które właśnie 
zaczynają przejawiać zamiłowanie do jaskrawych, żywych barw. Ich uwagę 
przyciągają głównie czerwony i żółty – kolory stymulujące układ nerwowy 
– ale niebieski i zielony również nie pozostają obojętne. Dziecko wciąż widzi 
jak przez mgłę, dlatego tak ważne jest wyraźne zaznaczanie konturów. Obrazki 
dostosowane są do możliwości percepcyjnych maluszka – proste motywy 
pozwalają lepiej zapamiętywać kształty i ćwiczyć zdolność skupiania uwagi.

JAK SIĘ BAWIĆ?

14 podwójnych ilustracji przeznaczonych do twórczej zabawy – 
bądźmy kreatywni!

• Trzymaj książeczkę w odległości 30 cm od buzi dziecka, powoli przesuwając  
pojedyncze obrazki – do przodu i do tyłu, a także unoś je i opuszczaj; obserwuj 
reakcje dziecka, powoli zwiększając odległość kart od jego buzi.

• Przywieś karty do fotelika, wózka albo łóżeczka – w formie zawieszki (zawsze 
z prawej lub lewej strony) – pamiętaj o zmianie obrazków. Niezwykle ciekawe 
dla malucha jest słuchanie opowieści – opisz po kolei to, co znajduje się na 
obrazkach, zwracając uwagę na pokazywane kolory, lub ułóż kilka obrazków  
i spróbuj opowiedzieć dziecku historyjkę.

• Starszemu dziecku daj karty do ręki, by mogło samo wybierać obrazki. 

• Karty możesz ułożyć na podłodze jak układankę albo rozłożyć w różnych  
częściach pokoju – układanie malucha na brzuszku, by ich szukał, dodatkowo 
stymuluje jego wzrok. Obserwuj rytm dobowy dziecka – na zabawę wybieraj 
czas, kiedy maluch jest najbardziej aktywny.

ROZWÓJ PRZEZ ZABAWĘ 

Dostarczanie odpowiednich bodźców zmysłowych korzystnie wpływa na rozwój 
zdolności percepcyjnych – dlatego tak ważne jest stymulowanie zmysłów wzroku, 
słuchu oraz dotyku maluszka. 



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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