
Klocki Lego i gry Lego

"Klocki Lego dzięki swej prostocie rozwijają dziecięcą wyobraźnię i uczą dzieci 
nowych rzeczy w bardzo chytry sposób bo poprzez zabawę." 

Jak wiemy Klocki LEGO to super zabawa dla dzieci w każdym wieku od roku do nawet kilkunastu lat. 
Zestawy klocków są świetnie dobrane do wieku i zainteresowań małych użytkowników. Dla 
najmłodszych dzieci przeznaczone są Klocki Lego Duplo - trochę większe niż normalne klocki Lego ze 

względów bezpieczeństwa i aby malutkie 
dzieci mogły je łatwo chwytać. Lego Duplo 
to klocki, które dzięki swej prostocie uczą 
nowych rzeczy przez zabawę i rozwijają 
dziecięcą wyobraźnię. W Lego Duplo mamy 
podstawowy podział na: klocki zwykłe oraz 
klocki tematyczne - specjalne. W takim 
specjalnym zestawie Duplo maluchy mogą 
znaleźć bohaterów ze swoich ulubionych 
bajek, filmów i seriali animowanych jak: 
Hello Kitty, Kubuś Puchatek, Toy Story i 
inne, a także wykorzystywać gotowe 
elementy farmerskie czy budowlane jak 

samoloty, tory, zwierzęta itd...  

Zaś klocki przeznaczone dla starszych dzieci mają mniejsze i bardziej skomplikowane elementy i 
wszelkiego rodzaju budowle, samochody, przestrzenie i inne konstrukcje dużo trudniejsze do 
zbudowania niż lego Duplo. Nierzadko dzieciaki o pomoc przy budowaniu muszą prosić rodziców, a Ci z 
wielką ochotą pomogą w budowaniu wież, zamków, mostów, farm, robotów i innych kompozycji o 
których za czasów ich dzieciństwa mogli tylko pomarzyć. I tak mamy dla małych budowniczych: Lego 
City w których budujemy domy, pojazdy, garaże i inne miejskie budowle, dla dziewczynek: Lego Belville 
zestawy klocków, które zawierają figurki - laleczki, dla przyszłych mechaników - techników: Lego 
Technic. Są też takie tematyczne klocki jak Lego Piraci, Lego Pociagi, Lego Samoloty, Lego Harry Potter 
czy Lego Gry Planszowe, a to tylko nieznaczna część najpopularniejszych klocków na świecie. 

Warto też zauważyć, że Lego i gry mają bardzo wiele wspólnego - choćby wspomniane tu Lego Gry 
Planszowe. Takie gry można dostać w sklepie z klockami a najbardziej znanymi pozycjami są proste gry 
dla dzieci Lego Frog Rush czy Lego Kokoriko czy też bardziej rozbudowane dla starszych dzieciaków 
Lego Harry Potter Hogwarts, Lego Creationary czy Lego Star Wars Battle of Hoth.  

Oprócz gier planszowych są też gry lego w wersji online 
wykorzystujące elementy i postacie rodem z Legolandu z 
kwadratowymi głowami i czupryną a'la Lego Hair:). W takie gry dla 
dzieci możecie zagrać na BobiBobi grając np. w Pociagi Lego. Takie 
gry potrafią bardzo dobrze odwzorować zabawę prawdziwymi 
klockami i mogą zachęcić dzieci do zabawy prawdziwymi klockami. 
Czy to będą Lego Duplo czy Lego dla starszaków na pewno wciągną 
każdego, nawet krążą takie pogłoski, że najwięcej zabawy i "pracy" z 
klockami mają dorośli;). Zatem miłej zabawy! zwłaszcza w długie 
zimowe wieczory.  

http://www.bobibobi.13tka.com/dobre-gry/klocki-lego-i-gry-lego/
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