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ZAWARTOŚĆ: 
Gra składa się z trzech dużych, odwracalnych elementów z sześcioma ilustracjami ciała (49,5 
x 25,3 cm). Wykonanych z elastycznego, zmywlanego i bardzoodpornego materiału. 
Zaprojektowanych, aby korzystać z nich na stole lub innej poziomej powierzchni, a także, 
aby zawiesić je na ścianie. 

OPIS ELEMENTÓW 

6 elementów opisuje następujące aspekty:  
1. Układ kostny ludzkiego ciała. 
2. Główne narządy organizmu ludzkiego. 
3. Części ciała ubranego chłopca. 
4. Części ciała ubranej dziewczynki. 
5. Części ciała chłopca bez ubrań. 
6. Części ciała dziewczynki bez ubrań. 

ZALECANY WIEK I WSKAZANIA ZASTOSOWANIA:  
Gra nadaje się dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, oraz przez starsze dzieci i/lub dzieci o 
specjalnych potrzebach. 
 

Format i rozmiar elementów ułatwia uczestnictwo kilku dzieci i pozwala na pracę w małych 
grupach.  
 

Gra może być wykorzystywana do nauki języka obcego i umożliwia naukę podstawowych 
słów związanych z częściami ciała, układem kostnym, organami lub uczęściami garderoby. 

CELE PEDAGOGICZNE: 
- Zapoznanie z częściami ludzkiego ciała. 
- Zapoznanie z wyglądem ludzkiego organizmu od środka: układ kostny i 

podstawowe organy. 
- Zapoznanie z podobieństwami i różnicami w budowie organizmu chłopca i 

dziewczynki 
- Przyswojenie słownictwa związanego z częściami organizmu, elementami 

garderoby, układemkostnym i podstawowymi organami. 
- Rozwój psychoruchowy. 
- Rozwój samooceny: akceptacja samych siebie takimi, jakimi jesteśmy bo ludzkie 

ciało jest wyjątkowei wspaniałe. 
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- Rozwój idei, że wszyscy jesteśmy tacy sami i jednocześnie różni, zarówno od środka 
jak i wewnątrz. 

- Promowanie szacunku wobecwszystkich ludzi, niezależnie od wyglądu fizycznego. 
 

SPOSÓB GRY: 
 

1. Należy najpierw ustalić, na jaki temat przebiegała będzie gra (części ciała, elementy 
garderoby, układ kostny lub podstawowe organy ludzkiego organizmu), po czym 
należy wybrać odpowiednie elementy. 

2. Należy krótko objaśnić zasady gry opisujące elementy:  
a. Części ciała: głowa, tułów i kończyny (ramiona, dłonie, nogi i stopy)  
b. Elementy garderoby: sweter, spódnica, spodnie, legginsy, buty, rękawiczki, 

czapka i okulary. Ich funkcja i części ciała, na które są nakładane. 
c. Ukłąd kostny, jego znaczenie i funkcja w ludzkim organiźmie. 
d. Główne narządy organizmu ludzkiego i ich funkcja. 

3. Należy rozdzielić elementy. 
4. Dziecko lub dzieci powinny ułożyć układ puzli. Jeżeli dzieci są małe, można im 

pomóc.  
5. Kiedy elementy zostaną poprawnie umieszczone, pokazuje się pozostałą część i w 

grupie należy objaśnić najważniejsze części ludzkiego ciała. 
6. Na koniec, puzzle należy odwrócić, aby zobaczyć jak wyglądamy wewnątrz jak i 

zewnątrz. 
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