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Czy w czasie pandemii
dzieci się nudzą?

TAK

A to nasza propozycja



Funky Top 
nowa 

limitowana
edycja

9 MM
Wysokość runa

1750
G/M2
masa całkowita

Skład okrywy runowej: 

PPHS Fryz



Maamooo nudzi mi się

- zagraj ze mną w klasy
- policz patyczki
- nazwij zwierzątka
- gdzie mieszkają te zwierzątka?
- jakie dźwięki wydają zwierzęta?
- pokaż jak poruszają się te zwierzęta

TOM LAZUR
Rozmiary w cm: 133x180; 160x220; 
200x280; 240x330; 300x400



Taaatooo nudzi mi się

- ile jest tukanów?
- policz przekreślone patyczki
- nazwij zwierzątka
- gdzie mieszkają zwierzątka?
- co jedzą te zwierzątka?

TOM AMARANT
Rozmiary w cm: 133x180; 160x220; 
200x280; 240x330; 300x400



Taaatooo nudzi mi się

- wymyśl imiona zwierzątkom na 
dywanie
- jakie kolory mają patyczki?
- nazwij zwierzątka
- co wiesz o tych zwierzątkach?
- co jedzą te zwierzątka?

TOM NIEBIESKI
Rozmiary w cm: 133x180; 160x220; 
200x280; 240x330; 300x400



Babciuuu nudzi mi się

- ile skarpet ma stonoga?
- ile naprawdę nóg ma stonoga?
- jakiego koloru kółek jest najwięcej?
- pomyślmy, dokąd idzie stonoga?

IWO LAZUR
Rozmiary w cm: 100X170, 133x180; 
160x220; 200x280; 240x330; 300x400



Dziadku nudzi mi się

- ile skarpet zgubiła stonoga?

- czy masz takie skarpetki, jakie ma 
stonoga?

- poznaj wierszyk Brzechwy „Stonoga”

IWO AMARANT
Rozmiary w cm: 100X170, 133x180; 
160x220; 200x280; 240x330; 300x400



Babciuuu nudzi mi się

- nazwij wszystkie kolory, jakie ma 
stonoga
- ile nóg ma ta stonoga?
- jakiego koloru skarpet jest najwięcej?

IWO NIEBIESKI
Rozmiary w cm: 100X170, 133x180; 
160x220; 200x280; 240x330; 300x400



Dziadku nudzi mi się

- ile skarpet zgubiła stonoga?

- ile żółtych skarpet ma stonoga?

- zatańcz ze stonogą

IWO KORAL
Rozmiary w cm: 100X170, 133x180; 
160x220; 200x280; 240x330; 300x400



Ciociuu nudzi mi się

- czy wiesz ile tu jest kolorów?
- a może policzymy kwadraty?
- ułóż zabawki na białych kwadratach
- czy są tu jakieś figury geometryczne?
- jaka jest różnica między kwadratem a 
prostokątem?

KOSTKI CIEMNY NIEBIESKI
Rozmiary w cm: 80x180, 100x180, 120x160, 
160x220, 200X280, 240x320, 300x400, 400x500
ROZMIAR KOSTKI 20cm



Wujkuuu nudzi mi się

- ile jest fioletowych kwadratów?
- jakie kolory widzisz na dywanie?
- znajdź kredki w tych kolorach
- zagramy: 1,2,3 ręce i stopy na 
kolor:.....

KOSTKI GRANAT
Rozmiary w cm: 80x180, 100x180, 120x160, 
160x220, 200X280, 240x320, 300x400, 400x500
ROZMIAR KOSTKI 20cm



Maamooo nudzi mi się

- które z Twoich zabawek pasują do tych 
kolorów? dopasuj
- z czym kojarzą Ci się te kolory? (zachód 
słońca, kolory jak przymknę oczy patrząc na 
słońce, zabawa :-)
- czy tu możesz bawić się lalkami? (zrób 
sypialnię na kolorze amarantowym a salon tam 
gdzie więcej bieli...)

MABIR AMARANT
Rozmiary w cm: 100X180, 
160x220; 200x280 



Taatooo nudzi mi się

- niebieski jak woda, poukładaj swoje statki na dywanie
- kładziemy się na dywanie i udajemy, że płyniemy
- jakie znasz morskie zwierzęta?
- z czym kojarzą Ci się te kolory? (plaża, morze, woda, 
dobra zabawa)
- czy tu możesz zrobić piętrowy parking dla aut?
- czy tu statki mogą łowić ryby? – narysuj na kartce 
wszystkie zwierzęta, które żyją w wodzie

MABIR LAZUR
Rozmiary w cm: 100X180, 
160x220; 200x280 



Maamooo nudzi mi się

- policzysz płatki w kwiatkach?
- narysuj na kartce kwiatki, jakie powinny być 
na dywanie
- znajdź kolor z dywanu na swoim ubraniu albo 
w otoczeniu
- dopasuj swoje kredki do kolorów na dywanie
- jaki jest Twój ulubiony kolor?

MAG LAZUR
Rozmiary w cm: 100X180, 
160x220; 200x280 



Taatoo nudzi mi się

- ile kwiatków znajdziesz?
- ile znajdziesz kolorów?
- może zrobimy piknik na łące?
- narysuj wszystkie kwiatki jakie znasz/nazwij

MAG MIÓD
Rozmiary w cm: 100X180, 
160x220; 200x280 



Czy podobają Ci się 
nasze propozycje?
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