Zabawy weekendowe
Materiał liście
a) Zabawy poznawcze:
dopasowywanie liści do drzew, z których pochodzą i ich nazywanie.
„zabawa o którym liści myślę”- do zabawy potrzebne są różne liście. Rodzic wybiera
jeden liść nie mówiąc dziecku jakiego dokonał wyboru. Zadaniem dziecka jest
zadawanie pytań zamkniętych tak aby jak najszybciej dowiedzieć się, który liść wybrał
rodzic.
b) zabawy twórcze
liściowe obrazki- na kartce dziecko przykleja wybrany liść następnie dorysowuje
różne elementy tworząc obraz.
tworzenie bukietów z liści. Liście maja różny kształt, kolor co ułatwia tworzenie z nich
kompozycji przestrzennych.
c) zabawy ruchowe:
„latawiec z liści”- do sznurka dziecko wspólnie z rodzicem przywiązuje kolorowe
liście. Następnie podczas wietrznego dnia dziecko może puszczać jesienny latawiec.
zamiatanie liści grabkami- zabawa polega na jak najszybszym tworzeniu kupki liści.
tor przeszkód z liści- na podłodze lub na dworze rodzic kładzie liście. Zadaniem
dziecka jest przeskakiwanie kupek liści we wskazanej przez rodzica kolejności.
skoki w kupkę liści- na podwórku rodzic wspólnie z dzieckiem grabią liście w kupkę.
Zadaniem dziecka jest wskoczenie w liście.
zbieranie wskazanych liści w jak najkrótszym czasie.
zabawa „Liściowy deszcz”- na koc lub płachtę dziecko wspólnie z rodzicem dają
zebrane liście. Następnie na początku powoli podrzucają liście do góry, a potem
coraz mocniej.
d) zabawy rozwijające percepcje wzrokową
dopasowywanki- na kartce rodzic odrysowuje różne kształty liści. Zadaniem dziecka
jest dobranie liścia do obrysu.
memory- odszukiwanie par takich samych liści podczas spaceru.
e) zabawy logopedyczne:
przenoszenie małych liści na kartkę ze szkicem drzewa za pomocą rurki do napojów.
przedmuchiwanie liści po zbudowanym z klocków torze.
f) zabawy grafomotoryczne:
odrysowywanie kształtu liścia
kruszenie liści
stempelki z liści- jedna ze stron liścia malujemy farbą i odbijamy ją na kartce papieru

liściasta kalka- liście wkładamy między dwie kartki- Poziomo ułożoną kredką
świecową lub węglem malujemy kartkę. Na Karce odbijają się kształty liści.
mozaika z liści- dziecko tnie liście na małe kwadraciki lub prostokąty. Następnie tak
przygotowanymi liśćmi wykleja wybrane elementy np. zwierzaki, koszyki, itp.
wycinanki z liści- dziecko wycina różne kształty z liści.
f) zabawy percepcji słuchowej:
słuchanie odgłosów wydawanych przez liście i ich odgadywanie. ( darcie liści,
gniecenie liści, gniecenie suchy liści, itp. ).
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