
SŁONIOWE PUDŁO TAJEMNIC
Pudełko sensoryczne



Wszystkim gościom naszego muzeum dobrze znany jest Gosław -
słoń leśny sprzed stu tysięcy lat. Słonie takie jak Gosław wędrowały

po ziemi w czasie ocieplenia między okresami zlodowaceń, czyli 
w tzw. interglacjale eemskim. Dziś spróbujemy wykorzystać Wasze

wyobrażenie o naszym poczciwym Gosławie, by wykonać piękną 
i angażującą zabawkę o wielu zastosowaniach.

  Zatem - zaczynajmy!

o Gosławie i jego krewniakach
 więcej dowiecie się z tego filmu!



pudełko po butach, 
stara dziecięca koszulka z długim rękawem lub rajstopki, 
ostre nożyczki, 
klej do papieru, 
klej na gorąco lub zszywacz i taśma klejąca, 
do ozdobienia słonia: papiery kolorowe, wycinanki, folia samoprzylepna, cekiny, brokat, pisaki, farby...

JAK SIĘ DO TEGO ZABRAĆ?
Potrzebne będą: 

Zacznijcie od ozdobienia pudełka. Oklejcie je kolorowymi papierami, barwnymi serwetkami, 
pomalujcie farbami lub kredkami. Możecie spróbować odtworzyć autentyczny wygląd słonia -
pomalować pudełko kilkoma warstwami szarej farby, tworząc fakturę jego grubej skóry - albo
przyozdobcie go, by stał się bajecznie kolorowy, tak jak nasze słonie.  Utnijcie rękaw od bluzki 
lub obetnijcie kawałek grubych rajstop, tak by uzyskać rękaw - to będzie nasza trąba. 
W krótszej bocznej krawędzi pudełka wytnijcie okrągły otwór i od wewnątrz 
przymocujcie jeden koniec rękawa. Najlepiej sprawdzi się w tym celu klej na gorąco, 
ale możecie użyć również dobrego zszywacza. Wieczko pudełka możecie 
przymocować taśmą klejącą. Teraz doklejcie słoniowi uszy, dorysujcie 
lub przymocujcie oczy i oczywiście potężne ciosy. Gotowe!



CO ZYSKUJEMY?
Słoń-pudełko może oczywiście służyć jako pojemnik na
przechowywanie różnych dziecięcych skarbów, ale jest też świetną
zabawką sensoryczną. Po prostu włóżcie do środka różne drobne
przedmioty, a dziecko - wkładając do środka rączkę przez rękaw-
trąbę - musi rozpoznać, co ma w ręku. Możecie z tego zrobić grę lub
rodzinne wyzwanie. 

W ten sposób kształtujemy:
- kreatywność
- wiedzę o przyrodzie - pamiętajcie, by opowiedzieć o współcześnie
żyjących i dawnych słoniach oraz nazywać poprawnie części ich
ciała!
- stymulujemy wrażliwość czuciową
- rozwijamy motorykę małą


