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JOC DE CONSTRUIT MODELE
Cu Jocul de Construit Modele, copiii îşi construiesc propria activitate distractivă de învăţare!
Tabla de studiu, şuruburile mari, cărţile colorate cu instrucţiuni şi instrumentele realistice
încurajează tinerii elevi să-și dezvolte o varietate de aptitudini importante, de la recunoaşterea
culorii şi numărare, la abilităţi motorii bune şi urmarea direcţiilor.
CUPRINS
Maşină de găurit cu baterie

Cheie de piuliţe

2 burghie late (vârf plat, Phillips)

Tablă pentru activitate

Şurubelniţă cu mâner

100 şuruburi (în 5 culori)

UTILIZAREA JOCULUI DE CONSTRUIT MODELE
Începerea jocului
1. Introduceţi trei baterii AA în compartimentul pentru baterie al maşinii de găurit urmând
direcţiile de pe coperta din spate a acestui ghid.
2. Arătaţi-i copilului cele trei burghie late diferite (vârf plat, Phillips şi diblu) şi încurajați-l să
experimenteze cu ce se potriveşte fiecare în sau peste capul unuia dintre şuruburi.

Vârf Burghiu plat Flat tip bit

Burghiu Phillips

Burghiu diblu

3. Ajutaţi copilul să potrivescă unul dintre burghie în maşina de găurit.
4. Evidenţiază cele trei poziţii ale întrerupătorului - înainte, oprit şi inversat. Lăsaţi copilul să
experimenteze diferitele poziţii.
5. Plasaţi unul dintre burghie într-o gaură în tabla pentru activităţi şi rugaţi copilul să folosească
poziţia înainte a burghiului pentru a-l înșuruba.
6. Demonstraţi copilului cum să utilizeze poziţia inversă pentru a înlătura şurubul.
7. Lăsaţi copilul să practice folosind maşina de găurit, suruburile şi tabla pentru activitate schimbarea burghiului după cum doreşte.

8. Pentru un plus de distracţie, arătaţi-i copilului cum să fixeze unul dintre burghie în şurubelniţă.
Încurajaţi copilul să folosească şurubelniţa şi cheia fixă pentru a înşuruba şi a deșuruba
şuruburile.
Cărţi cu instrucţiuni
Înainte de a prezenta cărţile cu instrucţiuni, încurajaţi copilul să se
joace în voie cu tabla, şuruburile şi diferitele unelte - înşurubarea
şuruburilor la întâmplare, sau crearea modelelor simple şi a pozelor.

Atunci când simţiţi că copilul este pregătit să lucreze cu cărţile cu
instrucţiuni, alegeţi unul dintre cele mai simple modele de cărţi.
Plasaţi-l lângă tabla pentru activitate pentru a dezvolta aptitudinile de
potrivire. Ajutaţi copilul să dezvolte o strategie pentru lucrul cu cărţile. De exemplu, pe anumite
cărţi este folositor să se înceapă din partea de sus a cărţii, sau din partea din dreaptă şi să se
lucreze la capătul opus al fiecărui rând. Încurajaţi copilul să acorde multă atenţie poziţiilor
relative ale şuruburilor socotind numărul găurilor goale. Puteţi ajuta punând întrebări precum,
“Ce urmează după şurubul galben?” “Ce se află sub şurubul roşu?” “Ce se află deasupra
şurubului verde?” “Câte şuruburi albastre sunt în acel rând?”
Sfat: Unii copii consideră folositor să spună modelul ilustrat cu voce tare în timp ce
lucrează, de exemplu, “Verde, verde, galben”.

Pe măsură ce copiii câştigă mai multă experienţă cu realizarea modelelor
pe cărţi, introduceţi cărţile cu desene mai complexe şi cărţile cu poze. De
asemenea, puteţi utiliza cărţile cu poze pentru a încuraja dezvoltarea
limbajului discutând detaliile din poză, sau rugând un copil să vă spună o
poveste despre desenul la care lucrează.
PRODUCEȚI-VĂ PROPRIILE CĂRŢI
Reproduceţi modelul alb de carte pentru a crea modele proprii pe care să
le urmeze copiii. Cărţile de colorat pentru copii sunt o sursă bună de idei
de poze simple şi distractive. De asemenea, puteţi da copiilor copii ale
modelului de carte pentru a-şi plănui propriile modele, precum animalul
sau jucăria preferată. Dacă doriţi, laminaţi cărţile şi adăugaţi-le colecţiei
dvs. de modele de cărţi pentru a le folosi și alţi copii.

INSTALAREA BATERIEI ŞI INSTRUCŢIUNI
1. Necesită trei baterii AA, nu sunt incluse.
2. Bateriile trebuie să fie introduse cu polaritatea corectă.
3. Nu amestecaţi bateriile vechi cu cele noi.
4. Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
5. Nu folosiţi baterii reîncărcabile.
6. Nu amestecaţi diferite tipuri de baterii: alcalină, standard (carbon, zinc), sau baterii reîncărcabile.
7. Doar bateriile de acelaşi tip sau echivalente trebuie să fie utilizate.
8. Înlăturaţi bateriile terminate din unitate.
9. Terminalele de alimentare nu trebuie să fie scurt-circuitate.
10. Pentru a preveni coroziunea şi posibilele deteriorări ale produsului, se recomandă înlăturarea
bateriilor din unitate dacă nu va fi utilizată pentru mai mult de două săptămâni.
11. Instrucţiuni de curăţare: Curăţaţi produsul cu o cârpă umedă sau uscată - nu împrăştiaţi şi nu
pulverizaţi lichid sau apă pe produs.

Pentru un distribuitor în apropierea dumneavoastră, sunaţi la:
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Vizitați site-ul nostru pentru a scrie o revizie pentru produs
sau pentru a găsi un magazin în apropiere de dvs.
Tot materialul inclus în acest manual este copyright © EDU CLASS S.R.L (toate drepturile rezervate).
Materialele sunt destinate uzului personal. Copierea sau folosirea acestora în orice alt scop se pedepseşte
conform legilor internaţionale în vigoare. Conţinutul acestui manual nu poate fi folosit în scopuri
comerciale, vândut sau inclus în orice alt material sau publicaţie comercială sau necomercială decât cu
acordul scris al SC EDU CLASS SRL.

