KREATYWNE ZABAWY
Drogi Rodzicu/Opiekunie,
zastanawiasz się, jak możesz kreatywnie spędzić czas ze swoim dzieckiem? Oto kilka
propozycji:
1. Poszukiwanie skarbów
Do pudełka wrzucamy ryż, kaszę, makaron lub inne składniki spożywcze, można też wrzucić
inne przedmioty, np. wstążki lub kawałki materiałów. “Zakopujemy” w nich małe
przedmioty, np. klocek, autko lub inne zabawki, które dziecko lubi. Zadaniem dziecka jest
odnalezienie ich.
2. Rozpoznawanie przedmiotu po dotyku

Do tej zabawy będzie nam potrzebne pudełko lub worek i kilka zabawek/ przedmiotów
codziennego użytku. Wkładamy do pudełka/ worka jeden przedmiot i zadaniem dziecka jest
rozpoznać go po dotyku, nie patrząc na niego.
Można także zrobić tę zabawę w formie zagadek, np. z rodzeństwem tzn. dziecko nie mówi
od razu nazwy przedmiotu tylko go opisuje. Brat lub siostra musi odgadnąć, co to za
przedmiot.
3. Zwierzątka z papierowych talerzyków i/lub rolek po papierze toaletowym
Do wykonania zwierzątek będzie potrzebować papierowych talerzyków i/lub kilku rolek po
papierze toaletowym, a także papieru kolorowego, kawałków różnych materiałów,
mazaków, pomponików i innych elementów dekoracyjnych, klej i/lub taśmę dwustronną.
Zadaniem jest wykonać zwierzątko z dostępnych materiałów. Możecie najpierw wspólnie
wybrać kilka zwierząt i wypisać na kartce ich nazwy, a następnie wylosować, które
zwierzątko będziecie wykonywać.
Jeśli dziecku spodoba się ta zabawa, następnego dnia możecie zmienić kategorię i tworzyć
inne cuda :).

4. Papierowe kulodromy
Do tej zabawy potrzebne będą rolki (np. po papierze toaletowym lub ręcznikach
papierowych), kulki (takiej wielkości, aby zmieściły się do rolek), tablica korkowa lub inny
rodzaj tablicy, a także taśma dwustronna lub rzep. Można pomalować rolki na różne kolory
lub okleić je papierem kolorowym. Zabawa polega na stworzeniu kulodromu poprzez
przyczepianie rolek do tablicy za pomocą rzepa lub taśmy dwustronnej. Za każdym razem
można tworzyć inny rodzaj kulodromu :).

5. Magiczna butelka
Do tej zabawy potrzebne będą: butelka plastikowa, olej, kawałki bibuły, ciepła woda w
miseczkach lub słoiczkach oraz zakraplacz.
Do miseczek/słoiczków wlewamy trochę ciepłej wody, a następnie wkładamy kawałki
kolorowej bibuły (mogą być także barwniki spożywcze lub do jajek). Czekamy chwilę, aż
woda zabarwi się na odpowiedni kolor. Następnie do butelki wlewamy olej, a potem
zakraplaczem wlewamy kolorową wodę do butelki z olejem. Kolorowe kropelki wody
powinny unosić się w oleju.

6. Solne obrazki
Sól kuchenną wsypujemy do kilku kubeczków i energicznie mieszamy kawałkiem kolorowej
kredy - używamy kilku kawałków kredy, tak aby powstało kilka kolorów. Pyłek zabarwi sól.
● Łatwiejsza wersja: można posmarować kartkę klejem, a następnie sypać na nią sól.
● Trudniejsza wersja: można przygotować dziecku kontury różnych obrazków, a
zadaniem dziecka będzie je wypełnić kolorową solą.
7. Ciecz nienewtonowska
Ciecz nienewtonowska, to taka substancja, która czasem zachowuje się jak ciało stałe, a
czasem jak ciecz. Ciecz nienewtonowska zachowuje się jak ciało stałe, gdy dostarczamy jej
energii. Kiedy użyjemy siły - płyn będzie robił się twardy i zacznie się kruszyć, a kiedy
będziemy dotykać delikatnie - masa będzie płynna.
Składniki:
● mąka ziemniaczana
● chłodna woda
● ewentualnie barwniki spożywcze lub kawałki bibuły (do ciepłej wody wkładamy
kawałki kolorowej bibuły - do każdego kubeczka inny kolor - po chwili bibuła zabarwi
wodę na dany kolor).

Wodę dodajemy do momentu, gdy masa stanie się jednolita, lecz jeszcze nie płynna.
Powinna być nieco twardsza od ciastoliny, a jednocześnie tworzyć gładką masę.

8. Tablica manipulacyjna
Jest to kawałek drewnianej tablicy lub dykty, do której trzeba przymocować różne elementy
- mogą to być niepotrzebne pokrętła, włączniki świateł, klamki, zamki i wszystko to, co
przyjdzie Ci do głowy. Oczywiście najważniejsza zasada jest taka, aby wszystko było
bezpieczne! Oto przykład takiej tablicy:

