Zabawy weekendowe
Materiał: Papier toaletowy
1. Układanie:
a) Zabawa „Wieża z rolek”- zadaniem dziecka jest zbudowanie jak najwyższej wieży z
rolek po papierze toaletowym.
b) Zabawa „Po drugiej stronie lustra” – rodzic układa z rolek wzór i z kawałka papieru
tworzy linie. Zadaniem dziecka jest odtworzenie układu w sposób symetryczny..
2. Ćwiczenie motoryki małej:
a) Zabawa: „Klocki z papierowych rolek” –do przygotowania zabawy potrzebne są rolki,
które rodzic nacina na różnych wysokościach. Zadaniem dziecka jest budowanie
ciekawych konstrukcji z tak powstałych klocków. Uatrakcyjnieniem zabawy jest
pomalowanie rolek na różne kolory,. .
b) Transport rolek- z wykorzystaniem rolek, wyciorów kreatywnych i gumek rodzic z
dzieckiem próbują przenieś rolkę. Na rolkę dziecko zakłada gumkę pomiędzy, którą
wkładają 4 wyciory.
3. Zabawy ruchowe:
a) Zabawa “Mumia”- na początku rodzic zawija dziecko papierem toaletowym.
Zadaniem dziecka jest sie wyswobodzić. Następnie to dziecko zawija rodzica.
b) Zabawa „Spacerek”- chodzenie slalomem pomiędzy stojącymi rolkami papieru.
c) Zabawa „Nożny chwytak”- podnoszenie stopami kul z papieru z podłogi.
d) Bieg z kawałkiem papieru na głowie.
e) Rzucanie rolkami papieru do celu.
f) Zabawa w rozwijanie papieru toaletowego- dziecko ma zadanie rozwinąć rolkę
papieru, a następnie ją zwinąć.
g) Zabawa “Papierowy śnieg”- dziecko drze papier na części i gniecie go w kule.
Następnie dziecko i rodzic toczą bitwę na śnieżki.
4. Zabawy twórcze:
a) Rurkowe zwierzaki- z rolek po papierze dziecko tworzy zwierzaki używając do tego
kolorowego papieru i flamastrów..
b) Malowanie rolkami- dziecko może moczyć końcówkę rolki i tworzyć obrazek z kółek
lub przy pomocy rodzica rozciąć końcówkę rolki na paski i ją maczać w farbie.
Następnie dziecko tworzy obrazki.
5. Zabawy percepcyjne:
a) Zabawa “Części ciała” -do zabawy potrzebne są trzy osoby. Jedna z osób jest
narratorem, pozostałe biorą udział w zabawie. Narrator mówi jaką cześć ciała mają
wskazać uczestnicy. Gdy powie “rolka” uczestnicy mają za zadanie złapać rolkę. Kto
zrobi to pierwszy dostaje punkt. Jeżeli uczestnik pomyli się przy wskazywaniu części
ciała traci punkt.
b) Zabawa “Co jest w rolce”- rodzic do kilku rolek papieru wkłada małe przedmioty.
Następnie opisuje dziecku przedmioty. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie. Jeżeli mu
się uda podnosi rolkę. Po kilku próbach może nastąpić zamian ról.
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