
Kolorowanka z Sową

Pomóż swojej 
małej sowie  
rozwinąć skrzydła

Bo nie możesz się doczekać, aż Twoje dziecko zrobi następny krok



Wzrost i rozwój Twojego dziecka zależy w ogromnym stopniu od jego 
relacji z Tobą. Wasze kontakty i reakcje – w połączeniu z żywieniem 
i opieką, którą mu zapewniasz – przyczyniają się do rozwoju mózgu 
Twojego dziecka. Wspomaga to rozwój umiejętności poznawczych 
(myślenie), ruchowych (fizycznych), komunikacyjnych i społecznych.

Czy wiesz, że...
   Budowanie z klocków pomaga w doskonaleniu koordynacji ręka-oko 

dziecka, co stanowi ważną umiejętność motoryczną.

   Dziecko uczy się przez cały dzień. Podczas wspólnego kolorowania 
wskazuj i nazywaj kolory, a następnie zachęcaj dziecko do 
ich rozpoznania.

   Nawet proste puzzle stymulują pracę mózgu. Zacznij od układanek, 
które polegają na dopasowaniu pojedynczego kształtu do otworu 
o tym samym kształcie, stopniowo przechodząc do puzzli złożonych 
z większej liczby kawałków.

   Zabawy w „a kuku“ i w chowanego to proste zabawy, które 
pomagają wypracować zrozumienie bardzo zaawansowanej 
koncepcji trwałości obiektu (to, czego dziecko nie widzi, 
nadal istnieje).

   Badania wykazały, że aktywność fizyczna pomaga nie tylko 
w doskonaleniu umiejętności ruchowych, lecz także wzmacnia 
rozwój poznawczy. Okazało się, że dzieci o wysokim poziomie 
sprawności fizycznej wykonują zadania poznawcze szybciej niż dzieci 
mniej sprawne.

   Małe dziecko często naśladuje osoby ze swojego otoczenia, ale 
to nie tylko zabawa. Ćwiczy zachowania obserwowane u innych  
i rozwija umiejętności społeczne.

  Sen odgrywa bardzo ważną rolę dla zdrowia fizycznego i dobrego 
samopoczucia. Badania wykazały również, że dobry sen nocny  
ma korzystny wpływ na naukę, nastrój i koncentrację. 
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Cześć, witaj! Sowa macha do Ciebie.
Pomachasz do niej?
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Sowa chce zbudować wieżę, wysoką jak drzewa.
A Ty co chcesz zbudować?
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Every day, Owl learns something fun and new.  

What did you learn today?  
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Sowa codziennie uczy się czegoś ciekawego i nowego.
Czego Ty nauczyłeś się dzisiaj?
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Hura! Sowa znalazła brakujący kawałek!
Lubisz układać puzzle?
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Czas na zabawę! Sowa najbardziej lubi bawić się w chowanego.
Masz swoją sekretną kryjówkę?
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Sowa uważnie przygląda się światu na zewnątrz. 
Przyjaciele Sowy też się rozglądają.
A co Ty widzisz, kiedy jesteś poza domem?
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Skrzydła Sowy rozpościerają się na całe niebo. 
Noc to ulubiona pora latania Sowy.
Potrafisz wyciągnąć tak ręce?
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Rodzice Sowy śpiewają jej kołysankę. Potem Sowa też śpiewa im kołysankę! 
A Ty śpiewasz przed pójściem spać?
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Sowa jest już opatulona do snu. Śpij dobrze, kochana Sowo.
O czym będziesz dzisiaj śnić?
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Karmienie piersią jest najlepszym sposobem żywienia niemowląt. Karmienie sztuczne powinno następować w przypadku, 

gdy karmienie piersią jest niemożliwe lub utrudnione. PL15.070
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