ZABAWY KREATYWNE

•

Zabawa w skojarzenia ( słonce- gorące – lato – wakacje ; zielony – trawa – wiosna -zabawa).

•

Matematyczna gąsienica

Potrzebne będą : dużo patyczków ( np. po lodach które możemy uprzednio pomalować ) ,
kolorowy papier i rolki po papierze toaletowym. Rolki obklejamy kolorowym papierem
łączymy je razem (ja zrobiłam to jak zawsze klejem na gorąco) i przyczepiamy cyfry na każdą z
rolek. Teraz pozostaje dać naszemu małemu uczniowi patyczki i poprosić, by powkładał je
(najlepiej wg kolorów) w odpowiedniej ilości do poszczególnych rolek.

•

Skarby w ryżu ( zabawa sensoryczna )

Potrzebne będą: pudełko, ryż, małe przedmioty, kartki papieru, pisak.
Wypełniamy pudełko zwykłym białym ryżem. Do tego przygotowujemy małe przedmioty
(zabawki z Kinder Niespodzianek i np. z gry Granna “Kot w worku”) oraz trzy kartki: z
odrysowanymi przedmiotami, z pierwszą literą wyrazu oraz z napisanymi wyrazami. Dzieci
maja za zadanie znaleźć przedmioty w ryżu i odpowiednio je poukładać:
1. Dopasować do kształtu odrysowanego na kartce;
2. Dopasować według pierwszej głoski w nazwie;
3. Dopasować przedmiot do podpisu.

•

Wędrująca woda ( eksperyment )

Do zabawy przygotować musimy 6 szklanek podobnej wysokości. Do co drugiej wlewamy
wodę, a następnie dodajemy barwnik (jeśli nie macie w domu barwników, wodę można łatwo
zabarwić wkładając do szklanki z ciepłą wodą kolorową bibułę).
Do przygotowanych szklanek wkładamy złożone w paski papierowe ręczniki i czekamy na kolorowe
efekty.

•

Lodowe skarby
Potrzebne nam będą: sylikonowa foremka do muffinek ( babeczek ) na 4 lub 6 , małe
zabawki plastikowe lub zakrętki.
Do foremki nalewamy wody i umieszczamy w każdej z nich plastikowy przedmiot, następnie
wsadzamy do zamrażalnika i czekamy aż powstanie lód. Wyciągamy z zamrażalki i teraz
zaczyna się zabawa - dziecko ma za zadanie wydobyć przedmiot z bryłki lodu ( używamy do
tego m.in. spryskiwacza z gorąca woda, dłutka i młoteczka ) .
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