
INSTRUKCJA OBSŁUGI 

MISIE EDUKACYJNE NAUKA LICZENIA 

MONTESSORI 116EL 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 

• Wiek dziecka: 3+ 

• Tworzywo: plastik  

• Wysokość małego misia: 2.5 cm  

• Wysokość dużego misia: 3.3 cm  

• Wymiary kubeczka (średnica x wysokość): 6.6 cm x 9.2 cm  

• Wymiary karty: 21 cm x 14.5 cm  

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 

• 60 małych misiów w 6 kolorach 

• 30 dużych misiów w 6 kolorach 

• 6 silikonowych kubeczków 

• 3 drewniane kostki 

• 2 pary szczypiec  

• 15 dwustronnych kart z zadaniami 



CECHY PRODUKTU 

• Urocze, wielokolorowe misie edukacyjne skradną serce każdego malucha i 

zachęcą do poznawania świata licz i działań matematycznych.  

• Duża liczba elementów daje możliwość niekończącej się zabawy i nauki.  

• Na brzuszku każdego misia jest cyferka, która oznacza jego wagę podaną w 

gramach. 

• Misie będą doskonałym pretekstem do wspólnej zabawy z dzieckiem.  

• Wymyślaj różne działania matematyczne, a jeśli zabraknie Ci pomysłów, 

skorzystaj z kart z przykładowymi zadaniami.  

 

OSTRZEŻENIA 

1. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.  

2. Produkt zawiera małe elementy, które w przypadku połknięcia mogą stanowić 

ryzyko zadławienia.  

3. Podczas korzystania z produktu dziecko powinno znajdować się pod stałym 

nadzorem osoby dorosłej.  

4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ognia i ciepła, gdyż może to 

prowadzić do trwałego uszkodzenia produktu.  

5. Nie należy szczypcami ściskać żadnych elementów ciała, gdyż może to 

prowadzić do powstania zranień. 

6. Należy regularnie kontrolować stan produktu, w przypadku stwierdzenia 

jakichkolwiek nieprawidłowości należy natychmiast przerwać korzystanie z 

produktu.  

7. Uszkodzony produktu należy umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady, 

zgodnie z lokalną polityką gospodarowania odpadami.  

8. Instrukcja oraz opakowanie zawierają ważne informacje, należy więc 

zachować je na wypadek wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości.  
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