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Ref.  M 36060 

  Vývojové puzzle – Zvířátka  

  

Tyto puzzle jsou určené pro nejmladší děti (3 až 6 let), podněcují 

k mluvení, udržení pozornosti a k manuální zručnosti. Jsou zde 3 

druhy puzzle s jiným obrázkem a rubem.  

Slon / modré rub/ - 6 dílů 

Panda / červená rub/ - 12 dílů 

Tygr / žlutý rub/ -25 dílů 

 

Tento postupný nárůst velikosti a počtu dílků vede k jednoduššímu 

a hravějšímu vývoji, které představuje dosažitelný cíl adaptabilní 

pro každého chlapce či dívku. 

 

Hra obsahuje: 

3x vývojové puzzle 

1x návod 

1x krabice  

 

Zajímavosti: 

Slon 

Sloni jsou největší pozemní tvorové a spadají do 2 kategorií, slon Africký a slon Asijský. Mají 

velmi protáhlí nos do chobotu, používají ho místo rukou ke zvedání různých předmětů 

včetně jídla. Chobot slona dokáže zvednout 120 kg a měří až 3 metry na délku, ale ve většině 

případů je menší. Největší slon váží 11, 000kg a je 3.96m vysoký. Sloni mají největší uši na 

světě, mohou s nimi mávat, což pomáhá regulovat tepotu těla. 
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Panda velká 

Na světě je jen velmi málo pand. Okolo 1,500 žije ve volné přírodě a dalších 150 v zoo. Jsou 

doslova šílení do bambusových výhonků, ale nepohrdnou rybami nebo drobnými savci. 

Faktem je, že potřebují jíst okolo 14kg bambusových výhonků denně, kvůli chudé výživové 

hodnotě této rostliny. Celý den jen jí, spí a tráví a tak jim nezbývá skoro žádná energie na 

pohyb a proto jsou tak pomalý. Jsou vysocí jako běžný člověk (okolo 1,8m), ale váží až 135kg. 

Jsou velmi mírumilovní, což je činí velmi zranitelnými vůči pytlákům. V Číně byly vyhlášené 

programy pro záchranu pand, díky čemuž se zpomaluje jejich vymírání. 

 

Tygr sibiřský 

Tygr sibiřský je největší kočovné zvíře s délkou 3metrů. Žije v severní Číně, Koreji a velice 

málo na Sibiři. Tygři jsou velice silní, mají sílu jako 12 lidí. Jsou velmi přizpůsobiví na velmi 

chladné podnebí ve kterých může dosahovat teplota až -45°C. Je spočítáno, že ve volné 

přírodě nežije více než 200 tygrů sibiřských. 

 

Jak hrát: 

Vybereme jeden obrázek. Děti se seznámí s puzzlemi, umístíme je doprostřed stolu. 

Doporučujeme pomáhat dětem s rozpoznáváním od samého začátku. Identifikování, co je na 

dílku a jaká barva se zde vyskytuje.  

Mimoto, při hraní a popisování je možno děti naučít počítat sloupce a řádky.  

Po dokončení nechte děti manipulovat se všemi kusy a třídit je podle svých vlastních kritérii 

(barva, tělo, hlava, nohy…), které jim zadáte.  

Jakmile budou všechny puzzle sestaveny, je velká zábava povídat dětem zajímavosti o 

každém zvířeti a ukázat jim rozdíly mezi nimi.  

Pozor, složené puzzle se celé vlezou do krabice pokud možno je i takto skladujte, předejde se 

tímto ztrátě jednotlivých dílů. 

 

Alternativní možnosti hraní 

1 nebo více dětí se může připojit do hry a ostatní se pokusí vysvětlit pravidla. Puzzle jsou pak 

mnohem větší zábava a poskytne dětem mnohem bohatší zkušenosti při aplikaci ve skupině. 
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Barevná hra: 

Všechny 3 puzzle jsou smíchány dohromady rubem nahoru. Poté požádáme děti aby udělali 

skupiny dílků v určitém pořadí. 

 Modrá – červená – žlutá – modrá – červená – žlutá 

 Červená – žlutá – žlutá – modrá – žlutá – žlutá 

 Žlutá – modrá – červená – žlutá – modrá – červená 

 

Skupinová hra: 

Rozdejte náhodně každému dítěti jeden nebo více dílků, každé dítě musí spolupracovat ve 

skupině. Musí utvořit skupinu podle barev na rubu a složit je. Jakmile budou puzzle složeny, 

děti musí imitovat zvuk každého zvířete.  

 


