Zadania na czas pobytu dzieci w domu
1.
Ćwiczenia oddechowe a przy tym rozwój koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zadanie polega na
podtrzymywaniu małych kawałków waty w powietrzu poprzez dmuchanie.
2.
Poproś dziecko o zbudowanie z klocków budowli na konkretny temat, np. przedszkole i plac zabaw,
zoo, wesołe miasteczko.
3.
Szeregi słów :Np. słoń, drzewo, auto, ser. Zadaniem dziecka jest odtworzenie podanego ciągu słów.
Możemy zaczynać od 2-3 wyrazów i stopniowo zwiększać ich ilość. Ćwiczymy pamięć!
4.
Kartka, kredki, linijka Zadanie polega na stworzeniu rysunku tylko z prostych linii. Ciekawe co
powstanie! Uruchamiamy wyobraźnię i ćwiczymy motorykę małą.
5.
Pluszaki, krzesła, koc Tworzymy teatr. Dzieci starsze mogą spróbować wymyślić historię, którą
przedstawią, a z młodszymi można improwizować.
6. DLA STARSZYCH DZIECI
Ołówek, kartka Zabawa w rysowane kalambury. Zadaniem rodzica jest rozpoczęcie rysowania np.
zwierzątka, rośliny, przedmiotu a zadaniem dziecka odgadnięcie rysowanej rzeczy. Potem robimy
zamianę. Rozwijamy umiejętność przetwarzania informacji i wyobraźnię!
7.
Proponujemy zabawę „ciepło-zimno”. Chowamy przedmiot a zadaniem dziecka jest znalezienie go.
Mówimy ciepło, cieplej, goręcej, gdy dziecko jest już blisko odgadnięcia zagadki. Zimno, lodowato,
gdy się oddala. Potem zróbmy zamianę, niech dziecko schowa przedmiot a rodzic go poszuka.
Uczymy dziecka używania poprawnych zwrotów, rozwijamy myślenie logiczne.

Inne zabawy :

Nawlekamy makaron na sznurówkę możemy pomalować
farbami .

Potrzebne gąbka do mycia , patyczki
(duże wykałaczki ) , kolorowe słomki .Kolorowe słomki tniemy na mniejsze kawałeczki , następnie
patyczki mocujemy w gąbce , dziecko nakłada kolorowe słomki według swojego uznania lub możemy
podać dziecku powtarzalny wzór :żółty –czerwony-niebieski , możemy też na jednej słomce same
żółte, na drugiej niebieskie , na trzeciej czerwone

Dzieci zamiast wycinać jeśli rodzice nie mają drukarki mogą wskazać

Dzieci starsze :
Dzieci wskazują taki sam wyraz i pokazują gdzie jest.

Dzieci określają gdzie jest kot .

1.
Dzieci liczą ile jest jaskółek ile bocianów . a ile krokusów .
2. Szukamy kwiatków o tym samym kolorze .

Opisz obrazek Co widzisz na poszczególnych obrazkach

Przepis na masy sensoryczne
Ciastolina. Play-Doh uzależniło mnie nawet jej zapachem. Przepis na domową, pięknie
pachnącą masę. Tanią, szybką i banalną do wykonania. A na koniec dołączam pomysł na to,
jakie korzyści poza plastyczną frajdą, może przynieść ta zabawa.
Czego potrzeba (kula wielkości melona galia:):
•
•
•
•
•
•
•

trzy łyżki spożywczego oleju;
szklanka mąki;
proszek do pieczenia – łyżka;
pół szklanki soli;
szklana ciepłej wody;
pachnidełko: cukier waniliowy albo aromat do ciasta;
kolor: farba, barwnik spożywczy lub atrament.

Wszystkie składniki przekładamy do garnka, mieszamy i dodajemy barwnik spożywczy ->
Jeśli używamy barwnika w proszku, rozpuszczamy go w łyżeczce octu. Jeśli farbki, płynnego
barwnika lub atramentu – w wodzie. Można użyć barwnika do jajek . Po rozmieszaniu, masa
ma gęstość ciasta naleśnikowego.
Wstawiamy garnek na mały ogień. Cały czas intensywnie mieszamy. Podgrzewamy kilka
minut, aż masa zgęstnieje do tego stopnia, że wbita w nią łyżka stoi .
Jeśli zależy nam na czasie – masę przekładamy do zimnego naczynia, by szybciej ostygła.
Jeśli nie, czekamy aż troszkę przestygnie.
Mąki są różne. Może się zdarzyć, że masa po zagotowaniu, będzie wciąż zbyt lepka do
zabawy. W takim wypadku ugniatamy ciasto i dosypujemy malutkimi porcjami mąkę, by
ciastolina zachowywała się jak ciasto na pizzę – nie kleiła się do rąk. Ja do tego co wyszło
dodałam jeszcze około 1/4 szklanki. Na końcu dodajemy łyżeczkę oleju i zagniatamy całość.
Dzięki temu zabawa masą jest bardzo przyjemna – nie klei się, nie kruszy, nie brudzi.
A co do pomysłów troszkę innych niż zawsze, na to, jak wykorzystać ciastolinę – czy nie uważacie, że
genialnie sprawdzi się jako materiał do utrwalania kształtów, liter, globalnego zapisu imienia dziecka,
itp.? Ja z przygotowanej masy i toczonych wałków (co samo w sobie dla dzieci jest ważną
umiejętnością)

Przepis na absurdalną ciecz nienewtonowską
Co w niej niezwykłego? Można w nią pukać młotkiem i stawia silny opór, jednak, gdy powoli
zanurzamy w niej dłoń – jest płynna jak woda.
Potrzebujemy do niej:
•
•
•

skrobi ziemniaczanej
wody
w stosunku 1:1

Wykonanie banalne – wystarczy wymieszać ze sobą oba produkty.
MASA SOLNA
Co można zrobić z masy solnej? A czego nie można? – tak powinno brzmieć pytanie. Można
niemalże wszystko – masa zastyga w zależności od grubości od kilku godzin do kilku dni.
Składniki:
•
•
•
•

mąka;
sól;
woda
ilość: 2:2:1, czyli tyle samo mąki co soli i połowę mniej wody.

Przygotowanie:
Mąkę mieszamy z solą (drobnoziarnistą). Wodę dodajemy ostrożnie, nie całą na raz. Ciasto
powinno mieć konsystencję zbliżoną do ciasta na pizzę.
Wykorzystanie:
•
•
•
•

można dodać do niej barwniki i olejki zapachowe;
można z niej lepić trwałe dekoracje, świeczniki, przestrzenne figurki i płaskie
dekoracje;
zastyga od kilku godzin do kilku dni – w zależności od grubości;
po zastygnięciu można malować ją farbami (farba blednie, wchłania się)

Wiosenne zagadki : Zagadki dla dzieci o wiośnie
Zagadka o liściu
Wiosną na drzewie się zieleni,
ale opada na jesieni.
Zagadka o kukułce
Wiosną słyszysz jej kukanie.
Je gąsienice na śniadanie.
Zagadka o wiośnie
Gdy śnieg zginie, kwiaty rosną,
a tę porę zwiemy … .
Zagadka o wiośnie
Jak się nazywa ta pora roku.
Co ścieli dywan zielony wokół?
Zagadka o tulipanie
Jak ten kwiatek się nazywa,
co słowo „pan” w nazwie ukrywa?
Zagadka o wiośnie
Lubimy ją wszyscy
za ładną pogodę.
Co po długiej zimie
ożywia przyrodę.

Zagadka o liściu
Wiosną na drzewie
rozwija się z pąka.
Jesienią złoty
po świecie się błąka.
Zagadka o sasankach
Wietrzyk wiosnę niesie,
ciepłe są już ranki.
A za wioską w lesie
zakwitły … .

