Artystyczny Klub Starszaka zajęcia online -14.05.2020r.
Witam serdecznie drogie Maluchy i ich Rodziców!
Zapraszam na zajęcia.
Czas na zabawę
1. Wyrywanie rzepki
Potrzebna będzie piłka i zabawki różnej wielkości.
Rodzic czyta dziecku wierszyk J. Tuwima ,,Rzepka,,. Kładzie piłeczkę na podłodze i
mówi maluchowi, żeby wyobraził sobie, że ta piłeczka to zasadzona w ziemi rzepka,
którą trzeba wyciągnąć. Nie będzie łatwo ją wyrwać, bo bardzo urosła i dlatego
musimy poprosić jakąś zabawkę o pomoc. Polecamy dziecku, żeby wybrał tę, która
mogłaby sprostać temu zadaniu. Kładziemy wybraną przez malucha zabawkę za piłką
i udajemy, że próbuje ona wyciągnąć rzepkę( czyli piłkę) .Mówimy wtedy, że jego
zabawka ,,ciągnie rzepkę i ciągnie, wyciągnąć nie może ,,Wtedy okazuje się, że
potrzebna jest jeszcze jedna zabawka, bo ta poprzednia nie wyciągnęła rzepki.
Maluch szuka kolejnej maskotki, a my znów powtarzamy wyciąganie rzepki przy
udziale nowej maskotki. Jeśli sznur zabawek będzie dość długi, to kończymy zabawę
poprzez wyrywanie rzepki i wtedy mówimy dziecku, że wszystkie zabawki zaraz
upadną na siebie. Niech wtedy maluch rozrzuci zabawki naokoło.

A tak wygląda prawdziwa rzepa, która rośnie pod ziemią.

2. Gąbka i jej zalety
Potrzebna będzie gąbka (do mycia ciała lub do zmywania naczyń )oraz do drugiego
wariantu, czyli do hokeja z gąbką – dwie drewniane łyżki.
1. Mama i maluch siedzą lub stoją naprzeciwko siebie. Mama rzuca dziecku gąbkę, a
ono próbuje ją złapać.
2. Hokej z gąbką. Zabawa polega na popychaniu gąbki po podłodze drewnianymi
łyżkami.
3. Malowanie z związanymi oczkami
Potrzebna będzie chustka, kredki i kartka papieru.
Zawiązujemy maluchowi oczy i dajemy do ręki kredkę, mówiąc, żeby coś narysowało na
papierze. Następnie odwiązujemy chustkę i pokazujemy, co wyszło. Taka zabawa może się
bardzo spodobać.

4. Wyścigi po krze
Rodzic rozkłada na podłodze w różnych odstępach białe kartki papieru. To będzie
kra, po której trzeba będzie przejść (na przykład od ściany do ściany albo od szafy
do łóżka) tak, by nie wpaść do lodowatej wody. Jeśli jest więcej chętnych do
zabawy, można urządzić wyścigi.
5. Zabawa plastyczna pieczątki z ziemniaków
Potrzebny będzie ziemniak, nóż i farby plakatowe.
Niech dorosły przekroi ziemniaki na pół. Następnie wycina w nim nożem różne
kształty, kwadraty, koła, trójkąty. Na jedną kartkę niech wyciśnie różne kolory
farby plakatowej i niech maluch macza w niej swojego ziemniaka, a na drugiej
kartce papieru odciska pieczątki.
Do zobaczenia miłej zabawy!
Monika Ćwik

