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Link do produktu: https://puzzled.com.pl/magia-swiat-p-6.html

Magia Świąt
Cena

35,00 zł

Opis produktu
Pełna pięknych ozdób choinka, bijący ciepłem kominek i oczywiście tak niecierpliwie wyczekiwany przez wszystkie dzieci
Mikołaj z workiem pełnym różnorodnych prezentów. To wszystko na jednym obrazku, który w puzzlach zyskuje dodatkowo na
wyjątkowości poprzez zawarte w układankach wzory (figurynki) które sprawiają, że stają się tak niezwykłe i ciekawe do
układania.
Oryginalne, drewniane, wykonane przy użyciu technologii laserowej puzzle, wyróżniające się niepowtarzalnym wzornictwem.
Każdy element układanki jest inny, dzięki czemu są one niezwykłym wyzwaniem dla każdego. Każdy komplet zawiera parę
tematycznie dobranych elementów tzw. figurynek, które są dodatkową atrakcją każdego wzoru.
Przetestowane na siedmiolatku. Oryginalność kształtów i figurynki sprawiają, że dziecko wracało do tej samej układanki
wielokrotnie, a do tej pory fanem puzzli nie był… Po ułożeniu wielką radość sprawiało mu pokazywanie obrazka i proszenie
oglądających o odnalezienie ukrytych figurynek.
Układanki można zaproponować również nie tylko dzieciom, ale i osobom starszym w ramach stymulowania procesów
poznawczych. Świetnie ćwiczą spostrzegawczość i koordynację wzrokowo-ruchową. A w przypadku dzieci szczególnie istotna
jest nauka koncentracji i cierpliwości.
”Magia Świąt” - Ta piękna ilustracja jest dziełem młodej artystki - Marii Pietruszy. Dużo tu szczegółu i magicznej atmosfery
jaką przynoszą Święta Bożego Narodzenia: pełna pięknych ozdób choinka, bijący ciepłem kominek i oczywiście tak
niecierpliwie wyczekiwany przez wszystkie dzieci Mikołaj z workiem pełnym różnorodnych prezentów. To wszystko na jednym
obrazku, który w puzzlach zyskuje dodatkowo na wyjątkowości poprzez zawarte w układankach wzory (figurynki) które
sprawiają, że stają się tak niezwykłe i ciekawe do układania.
Dodatkowe informacje:
Wymiary po złożeniu: 14 cm x 10 cm
Wymiary pudełka: 11 x 11 x 3 cm
Ilość elementów 50
Wymiary: 11 × 3 × 11 cm
Ilość puzzli: 50
Płeć: Dziewczynka, Chłopiec
Wiek: 7-10
Problemy: Wspieranie rozwoju
Rozmiar: S
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