Witajcie!
Nasze propozycje dla Was na przedświąteczny tydzień.
Czekamy na Wasze zdjęcia z realizacji zadań.
Życzymy zdrowych, wesołych i spokojnych Świąt Wielkanocnych.

1. Wielu z Was ma w domu filc kreatywny. Oto kilka pomysłów na filcowe dekoracje:

2. W każdym domu znajdą się zwykłe wytłaczanki do jajek. Zobaczcie, co można z nich zrobić.
Kolorowe kwiaty, które możesz wstawić do wazonu, powiesić na gałązkach, przykleić do
styropianowego koła, … . Oczywiście trzeba je pomalować – każda farba jest dobra.

Pomysł na ciekawą kartkę, którą można przyozdobić naklejanymi kwiatkami, kurczakiem, czy też
zajączkiem.

A tu zawieszka ze szmatek, wstążki, sznurka i ozdóbek, np. filcowe kształty, pasmanteryjne kwiatki,
czy też zwierzątka kojarzące się z wiosną i Wielkanocą.

Szablony jajek.

Kubki i puszki
Plastikowe, papierowe, metalowe…








Budowanie – z wielu kubków można tworzyć wyjątkowe budowle,
większe od samych dzieci. Do takiej zabawy najlepiej nadają się
kubki po np. jogurtach. Nic nie kosztują, a mogą stać się ulubioną
kolekcją „klocków”, których ilość stale się zwiększa i daje nowe
możliwości konstrukcyjne. Część dzieci czerpie największą radość z
budowania, część z burzenia. Takie plastikowe kubeczki sprawdzają
się w obu przypadkach, gdyż są lekkie, dość mocne a zarazem
bardzo bezpieczne.
Telefon – połączenie dwóch kubków sznurkiem po jego naciągnięciu
tworzy telefon. Baw się na różne sposoby. Powtarzajcie słowa.
Mówcie cicho, głośno, cienkim i grubym głosem. Udawajcie, ze
rozmawiacie przez telefon.
Z kubka do kubka – dzieci uwielbiają zabawy z wodą. Do jednej z
najprostszych można zaliczyć przelewanie wody z kubka do kubka.
Wystarczy, że przygotujesz tacę czy blaszkę do ciasta, które będą
wyznaczały miejsce zabawy. Dzięki temu zabezpieczysz przed
zamoczeniem ubrania jak i przestrzeń wokół dziecka. Zdaje się, że
dla wielu rodziców to właśnie bałagan bądź potencjalne zniszczenia
stają się dużym hamulcem w zabawie. Zamiast rezygnować z
pewnych aktywności zastanów się, jak możesz ograniczyć szkody.
A kuku! – to jedna z najstarszych zabaw na spostrzegawczość, która
za każdym razem sprawia ogromną frajdę. Skarb, którym może być
guzik lub ulubiony klocek, schowany pod jednym z trzech kubków,
próbuje umknąć czujnym oczom dziecka. Zabawa polega na tym, by
nie stracić go z pola widzenia.

Gazety
Jak wykorzystać stare czasopisma bądź gromadzące się broszury
reklamowe?


Papierowa koszykówka – zgnieć papier i stwórz z niego kule. Wraz
z dzieckiem rzucajcie do celu, jaki sobie wyznaczycie. Tytułowy kosz
może zastąpić garnek, miska, karton, a także obręcz zrobiona z
twoich lub dziecięcych ramion.





Statki – przypomnij sobie, jak w prosty sposób można zrobić z
papieru statek lub czapkę. Naucz tego krok po kroku swoje dziecko i
włączcie papierowe cacko do wspólnej zabawy. Razem puszczajcie
statki np. w wannie lub w misce. Jeśli wciągną was tego typu prace
idźcie poziom wyżej i sięgnijcie po origami.
Wdech-wydech – podrzyjcie papier na małe kawałki, a następnie
przy użyciu słomki na wdechu przenoście małe skrawki np. z
talerzyka na talerzyk. Odwrotną wersją tego zadania jest położenie
papierka na dłoni i za pomocą siły własnego wydechu wprawienie go
w ruch. Aktywności te usprawniają rozwój mowy i są ważnym
elementem profilaktyki logopedycznej.

