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Jeśli ktoś jest już gotowy,
z Edukrążków kolorowych
może tworzyć różne wzory –
mamy tu ich wybór spory.
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W ramkach – uwagi dla dorosłych.
Jeśli wzorom się przyjrzymy,
takie same ułożymy,
wykazując tym moc sprawczą,
ćwicząc także spostrzegawczość.

Z krążków można układać też
różne wzory geometryczne
opracowane samodzielnie lub
korzystać z przedstawionych
przykładów, zmieniając kolory
krążków.

W tym ostatnim ładnym wzorze,
krążki ktoś przełożyć może.

Gdy jest kilka przełożonych,
kształt figury niezmieniony
pozostaje, lecz się zmienia
deseń wskutek przełożenia.

Równe i dokładne układanie
krążków nie jest łatwe. Wymaga
cierpliwości, ale dzięki temu
dziecko rozwija umiejętność
skupienia się na wykonywanej
czynności i precyzję ruchów.

Warto zatem popróbować
i z tych krążków skomponować,
dla rozrywki i dla wprawy,
jakiś własny wzór ciekawy.

Układanie z krążków różnych
wzorów według rysunków
rozwija spostrzegawczość
i świetnie przygotowuje do
nauki liczenia. Dziecko ćwiczy
się też w dostrzeganiu
regularności geometrycznych.
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Gdy już pewną wprawę mamy
w układaniu, to poznamy
teraz Mambę. Tak się składa,
że ta Mamba też układa
z krążków sobie różne rzeczy.
Kto zobaczy je, to wie czy
jest to pojazd, kwiat, czy postać.
Dzięki Mambie można zostać
specjalistą w układaniu,
ale też w rozpoznawaniu
z krążków kształtów różnych licznych –
uproszczonych, symbolicznych,
ale dosyć wyrazistych.

Z krążków można ułożyć
symboliczne obrazy różnych
przedmiotów lub postaci.
Odgadywanie co może przedstawiać
ułożony obrazek i układanie
własnych obrazków z krążków,
doskonale rozwija wyobraźnię
dziecka i jego zdolności twórcze.

Kto się przyjrzy dobrze i z tych
kształtów szybko coś rozpozna
i opisze dobrze, to zna
już zasady układania.
Może więc bez podglądania
sam te krążki tak położyć,
by dokładnie z nich ułożyć
to, co nasza Mamba miła,
ze swych krążków ułożyła.

Bardzo fajnym jest zadaniem
Edukrążków układanie!
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Na obrazku jest mój domek –
dach ma żółty, ma zielone
ściany boczne i podłogę.
Jeszcze sufit dodać mogę,
drzwi niebieskie i w kolorze
takim samym okno może,
które oko przypomina,
i niebieski dym z komina.

Mamby domek zakrywamy
i podobny układamy
z naszych krążków samodzielnie.
Jeśli to zadanie dzielnie
wykonamy, opiszemy
też różnice, gdy umiemy
te różnice wszystkie znaleźć,
chyba że ich nie ma wcale.

Istotą tego ćwiczenia
i ćwiczeń na kolejnych
przykładach, jest odtworzenie
z pamięci obrazka ułożonego
przez Mambę. Nie jest to
zadanie łatwe, dlatego
w początkowej fazie dziecko
powinno móc spoglądać na
obrazek. Ćwiczenia te
rozwijają pamięć wzrokową
i spostrzegawczość.

Mamba także ma kolegę,
co przyleciał do niej biegiem.
Coś kolega pokazuje.
Kto ułożyć go spróbuje?

Co mi przyniósł ten
gagatek? Mam nadzieję,
że nie kwiatek…
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No niestety, przyniósł kwiatek!
Ułożymy kwiatek zatem.

Jeden kwiatek wcześniej
miałam, mam więc dwa,
gdy ten dostałam.

Nowy mi tu nie pasuje,
bo mi kompozycję psuje.

Kto troszeczkę się przyłoży,
łatwo kwiatki dwa ułoży.
Naszej Mambie ktoś poradził,
by go do doniczki wsadzić,
więc w doniczce go hoduje.
Kto ułożyć go spróbuje?

Gdzie stał będzie?
Chyba wiecie!
Będzie stał na parapecie.
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Mamba lampę dziś kupiła
i na stole postawiła,
bo to lampa jest stołowa.
Kto ułoży ją od nowa?
Jej abażur być już może
w innym niż jest ten kolorze.

Chyba wolę lampy, które
są z jaśniejszym
abażurem…

Ważnym ćwiczeniem
jest układanie przez
dziecko obrazka ze
zmienioną kolorystyką
jego elementów.
Ćwiczenie to sprzyja
rozwijaniu zdolności do
koncentracji
i rozwija wyobraźnię.

A to Mamby całkiem nowa,
elegancka łódź żaglowa.

Komu dobrze się powodzi,
może spędzać czas na łodzi.

Istotą ćwiczenia jest
stworzenie podobnego
obrazka do ułożonego
przez Mambę, ale
z zachowaniem
głównych cech obiektu.
Ćwiczenie rozwija
umiejętność analizy
rysunku i wyobraźnię.

Łódź, jak widać, jest na wodzie.
Co nam stoi na przeszkodzie,
by ułożyć inną łódkę
z krążków, z równie dobrym skutkiem?
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Mamba jedzie na wędrówkę.
Zamówiła ciężarówkę,
by spakować w nią bagaże.
Kto potrafi i pokaże,
że wie jak, ma także chęci,
by ułożyć ją z pamięci?

Mam bagaży tyle jeszcze.
Jak tu wszystkie je
pomieszczę?

Mamba poszła dziś do zdjęcia –
skutkiem tego przedsięwzięcia
jest jej buzi duże zdjęcie.
Kto ma chęci i zacięcie,
by je zrobić? Na nim mina,
musi Mambę przypominać.

Jeśli mnie dość dobrze ktoś zna,
czy mnie na tym zdjęciu pozna?
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Deszcz dziś silny zaczął padać –
Mambie to nie odpowiada.
Pomyślała sobie: - Wolę
dzisiaj iść pod parasolem.
Kto ułoży jej parasol,
żeby mogła trzymać fason?

Pada dzisiaj deszcz okropnie,
a więc się okropnie zmoknie.

Czołg tu na pomniku stoi.
Mamba czołgu się nie boi,
bo on już nie może strzelić.
Czy jest ktoś, kto się ośmieli
ten dość trudny czołg spróbować
dobrze z krążków odwzorować?

Czołg ten wcale groźny nie jest,
więc się z niego nawet śmieję.
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