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Drodzy Rodzice zabawy na lato i wakacje przydadzą
się każdemu z nas, bo prędzej czy później usłyszymy
od naszego dziecka – Mamo nudzi mi się! O ile nuda
często budzi kreatywnośd dziecka i jest wręcz
wskazana, to jednak czasem możemy wyjśd
z inicjatywą ciekawej zabawy i pomysłu na wspólne
spędzanie czasu w domu czy w plenerze.
Kochane Dzieci niech te wakacje będą dla Was
niezapomniane i pełne pozytywnych wrażeo.

1. Pienisty kolorowy wąż
Puszczanie baniek mydlanych to jedno z najpiękniejszych
wspomnieo z dzieciostwa i świetna zabawa dla dzieci.
Spróbujcie stworzyd kolorowe pieniste węże. Potrzebujecie
do tego miseczkę z wodą i płynem do mycia naczyo,
przeciętą plastikową butelkę, kawałek bawełnianej szmatki,
gumkę recepturkę i barwniki. Szmatkę zakładamy na
przecięty otwór butelki i mocujemy za pomocą gumki.
Koocówkę butelki ze szmatką moczymy w wodzie z płynem
do mycia naczyo, na mokrą szmatkę nakrapiamy barwniki
dmuchamy przez drugi otwór butelki. Już po chwili
zauważymy, że przez szmatkę zacznie tworzyd się
i wydobywad długi pienisty wąż.

2. Materac wodny
Próbowaliście kiedyś dmuchany materac zamiast
powietrzem wypełnid wodą. Gdy to zrobicie, powstanie
fantastyczna zabawa sensoryczna. Wspaniała zabawa będzie
przy napełnianiu materaca wodą, ale również w trakcie
korzystania z niego. To idealna propozycja na ochłodę
w letnie dni. Wodny materac wykonujemy ze zwykłego
materaca dmuchanego. Wystarczy przez otwór wlad do
środka wodę i zabawa gotowa.

3. Marionetki i ekostworki

Ekostworki to świetny pomysł na niezwykle rozwijającą
zabawę. Wykorzystujemy to co mamy w domu i co
znajdziemy na spacerze.

4. Kamienne opowieści
Zbieranie kamieni to doskonała zabawa. Za pomocą
pisaków możemy narysowad na kamieniach obrazki
i stworzyd kamienną opowieśd. Kamyki możemy przeliczad
i porównywad ich wielkośd, układad od najmniejszego do
największego i odwrotnie.

5. Zabawa balonami wodnymi – rzut do celu
Napełnianie balonów wodą będzie dla dzieci już wielką
atrakcją. Następnie rzucamy wodnymi balonami
w wyznaczone miejsce. Najbardziej zabawne sytuacje będą
w chwili, gdy balon pęknie i rozleje się woda.

6. Labirynt z recyklingu
Do budowy labiryntu wykorzystujemy przedmioty, które są
wokół nas: drewniane tyczki, butelki, sznurki, folię
streczową, bibułę , koła itp. Dzieci chętnie angażują się

w tworzenie labiryntów, jak również chętnie podejmują
próby pokonywania ich.

7. Wyścigi
Nawet małe dzieci wykazują chęd rywalizacji. Dlatego
można od czasu do czasu urządzid zabawy biegowe. Metą
niech będzie najbliższe drzewo lub ławka. Oczywiście
pozwólmy dziecku od czasu do czasu wygrad, maluch też
chce poczud, że jest w czymś najlepszy.

8. Kocykowy twister
To prosta rodzinna zabawa. Na trawie rozkładamy koc.
Zadaniem uczestników jest zmieszczenie się na nim. Kiedy

się to uda wszyscy powinni wstad. Następnie składamy
kocyk na pół. Uczestnicy znów muszą się na niego dostad.
Później ponownie można złożyd kocyki i sprawdzid, czy tym
razem też się uda.

9. Co mi wskoczyło do buzi
Jeśli lubicie spędzad czas na piknikach, zabierzcie ze sobą
różne owoce i warzywa. Zabawa polega na odgadywaniu
smaków. Zakryjmy dziecku oczy opaską, wkładamy do buzi
owoce lub kawałki warzyw. Zadaniem malucha jest
odgadnąd, co mu przed chwilą wskoczyło do buzi. Później to
rodzic może odgadywad.

10. Deszczowa piosenka
Jest to zabawa, którą można zorganizowad, gdy za oknem
pada. Jeśli prognoza pogody wskazuje, że przez cały dzieo
będzie padało, wybierzcie z dzieckiem jakąś piosenkę lub
wierszyk o deszczu. Spróbujcie się jej nauczyd rano, a potem
wyjdźcie i śpiewajcie lub recytujcie ją na zewnątrz. Możecie
ruszad się w takt, a na refren wskoczyd do kałuży.

KOCHANE DZIECI W WAKACYJNY CZAS PAMIĘTAJMY
O DOKŁADNYM MYCIU RĄK I RÓBMY TO,
W PRAWIDŁOWY SPOSÓB !
OPRÓCZ WAKACYJNYCH RAD, ZABIERAMY NOWE
-JAK BEZPIECZNIE FUNKCJONOWAD W DOBIE
PANDEMII !
KOCHANI RODZICE, NALEŻĄ SIĘ WAM SZCZEGÓLNE
PODZIĘKOWANIA ZA WSPARCIE, ZA MOTYWACJĘ,
ZA PRZYGOTOWYWANIE MATERIAŁÓW DO PRACY,
ZA PRZEPIĘKNE ZDJĘCIA Z DZIAŁANIAMI DZIECI,
ZA DOBRE SŁOWO…
DOCENIAMY WASZ WYSIŁEK W PROCESIE ZDALNEGO
NAUCZANIA, DZIĘKUJEMY ZA POMOC ,
ZAANGAŻOWANIE I WSPÓŁPRACĘ !

