Temat: Rodzinne zabawy na jesienne wieczory
1. „ Domowe kręgle” – do zabawy potrzebne będą jednakowe małe plastikowe butelki
( około 8-10), do których nalewamy wodę oraz mała piłka. Gra polega na zbicie jak
największej ilości butelek poprzez turlanie piłką . Zadanie to rozwija motorykę dużą.
Można ćwiczenie to wykorzystać również do ćwiczeń matematycznych.
2. „Planszówka” – wspólnie z dzieckiem tworzymy własną grę planszową. Do zabawy
tej potrzebujemy kartki, kredki, flamastry. Na początku ustalamy z dzieckiem o czym
będzie tworzona przez nas gra ( może być to gra o zwierzątkach, które szukają
swoich domków, o samochodach jadących drogą, o samolotach lecących nad
chmurami lub może opowiadać o przygodach ulubionych bohaterów z dziecięcych
bajek). Gdy już mamy pomysł rysujemy kilkanaście pól. Oznaczmy start i metę.
Wybrane pola możemy pokolorować lub narysować na nich wybrane symbole. Gdy
podczas gry stanie się na polach oznaczonych kolorem lub symbolem to gracz pójdzie
do przodu lub do tyłu, poczeka kolejkę lub będzie miał dodatkowy rzut. Legendę do
gry planszowej zapisujemy na osobnej kartce. Miejsca poza polami na planszy do gry
dziecko może ozdobić rysunkami . Po ukończeniu tworzenia gry potrzebujemy pionki
oraz kostkę i można zaczynać wspólną zabawę. Przygotowanie i granie w grę
planszową rozwija w dziecku kreatywność, usprawnia manualnie, uczy współpracy
oraz umiejętności wygrywania i przegrywania.
3. „Jesienna opowieść”- dziecko opowiada historyjkę związaną z jesienią, a zadaniem
rodzica jest ją zilustrować. Po ukończeniu zabawy można spróbować odtworzyć
opowieść na podstawie rysunków. Zabawa ta rozwija mowę czynną u dziecka, uczy
współdziałania, rozwija również umiejętności twórcze.
4. „Papuga”- zabawa ta polega na słuchaniu i powtarzaniu prostych zdań lub wyrazów
przez dziecko po rodzicu. Utrudnieniem gry może być naśladowanie tempa
mówienia, intonacji głosu. Ćwiczenie to rozwija percepcję słuchową oraz pamięć
słuchową, rozwija koncentrację uwagi.
5. „Masażyki”- rodzic robi masażyk na plecach dziecka ilustrujący opowieść, którą
opowiada. Po zakończeniu masażyku może nastąpić zmiana ról. Zabawę tę można
rozwinąć w rysowanie na plecach dziecka obrazków, literek, kształtów, które dziecko
próbuje odgadnąć. Zadanie ta rozwija zmysł dotyku u dziecka oraz wpływa na
poprawę motoryki małej.
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