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Dziecko w przedszkolu
Wakacje tuż, tuż…
w co się bawić 
z dzieckiem?

Nie oszukujmy się - dzisiejsze asy nie y-
jają leniwym porankom i sennym popołudniom. 
Wielu rodziców pracuje na pełnych etatach, 
a wolne chwile,  kiedy nie są akurat w pracy, 
upływają im na dojazdach i codziennej żonglerce: 
umyć, nakarmić, odprowadzić do pedszkola / 
szkoły / zaekać na opiekunkę, odebrać z ped-
szkola / szkoły / zwolnić opiekunkę, nakarmić, 
umyć, położyć ać, westchnąć ze zmęenia, po-
łożyć siebie ać. Weekend zdaa się co pięć dni, 
a i wtedy ęsto połowa asu mija na ątaniu 
i robieniu zakupów na nadchodzący tydzień. 
W tym całym szaleństwie niezmiernie ważne jest 
znalezienie chwili na zabawę z dzieckiem, budo-
wanie więzi, bycie rodziną....

Pierwsze sześć lat życia każdego dziecka to as 
zabawy, nie należy więc lekceważyć jej znaenia. 
Spędzając as na zabawie z dzieckiem, zachęcamy 
je do samodzielnego rozwiązywania problemów. 
Obserwując zabawę, dowiadujemy się, jaki jest 
tok jego rozumowania. Wao więc zainwestować 
trochę asu w obserwację, jak nasz malec bawi 
się sam bądź też z innymi dziećmi. Czasem dobe 
jest, gdy pyjaciel lub ktoś z rodziny pygląda się 
naszej zabawie z dzieckiem. Zwykle łatwiej jest 
wówas odnaleźć elementy, które można zmie-
nić lub poprawić.

Zanijmy od ułości. Znajdźmy rano moment 
na pytulenie dziecka, radosne łaskotanie i ca-
łusy. To waniały pomysł na rozpoęcie dnia. 
Także popołudniowa dawka ułości i chichotu 
to wyborna okazja do wólnego śmiechu! Dzieci 
uwielbiają ucieki ped “łaskotkowym potwo-
rem” - wypróbujcie to!

Idealnym osobem na krótką chwilę zabawy 
z dzieckiem w każdym wieku jest taniec. Wystar-
y pięć minut wólnych pląsów lub wygłupów 
py włąonym radiu y ulubionej płycie, żeby 
pouć się lepiej. Dzieci uwielbiają radosnych 
rodziców, a chwila ruchu i śmiechu wyjdzie na 
dobre całej rodzinie - zapracowanym rodzicom 
pede wszystkim!

Są dni, kiedy nie dość, że nie mamy asu, to 
jesze jesteśmy bardzo zmęeni, a konieność 
wykonania wszystkich niezbędnych ynności do-
mowych jest mocno pytłaająca. Tym bardziej 
wao zaangażować do codziennych obowiązków 
całą rodzinę - załadowywanie pralki może być 
dla dzieci fajną zabawą, a nakrywanie do stołu 
rawia, że ują się ważne i potebne. Nie te-
ba zbudować misternej budowli z klocków, żeby 
ędzić z dziećmi as, wystary po prostu robić 
coś razem - nawet jeśli jest to “tylko” mieszanie 
sałaty y rozwieszanie mokrego prania.

Wao wypracować rytuały, które będą pre-
tekstem do wólnej zabawy i nawiązywania 
więzi. Wieory szególnie yjają takim chwi-
lom - pora kąpieli to wymaony as na zabawę, 
a kiedy zgasimy światło w dziecięcym pokoju, 
wao utulić malucha kołdrą, zaśpiewać koły-
sankę, chwilę poleżeć i pogłaskać po włosach... 
Ta krótka chwila to dla wielu rodziców jedyna 
okazja w tygodniu na okojne sam na sam 
z dziećmi. Nie można jej pegapić! Najważniejsze 
jednak to pamiętać, że zapracowany rodzic ma do 
zaoferowania dziecku najcenniejszy dar, tak samo 
jak rodzice, któy tego asu mają więcej - nie ma 
bowiem niego bardziej waościowego niż mi-
łość okazywana sobie nawzajem. A do okazania 
jej dziecku wystary nawet ojenie.

A teraz chwila konkretnej zabawy:
DZIECI DO 2 LAT

- Zabawy dużą piłką (turlanie, ucanie, 
 nauka łapania)
- Zabawa ped lustrem
- Pacynki, pytulanki
- Budowanie z klocków
- Proste układanki
- Zabawy manipulacyjne

DZIECI 2- LETNIE
1. „Para”: Znajdź kilka drobiazgów, ale dobie 

je tak, aby twoyły pary, np. dwa misie, dwie 
piłeki, dwa auta itd. Wyjaśnij dziecku, co to zna-
y „ para”, i włóż pedmioty do pezroystej 
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torby. Teraz poproś, aby maluch po kolei wyjmo-
wał każdą parę, nie zaglądając do środka- dziecko 
powinno rozpoznać takie same pedmioty tylko 
za pomocą dotyku. Dziecko uy się koncentracji 
i ćwiy zmysł dotyku.

2. „ Klap, klap, klap!”: Zaproponuj tę zabawę 
zwłasza wtedy, gdy widzisz, że malucha rozpie-
ra energia. Ty recytujesz wierszyk, a on wykonuje 
ynności, o których w nim mowa. 

Główka kiwa się na boki,
Rąki robią klap, klap, klap,
Nóżki robią tup, tup, tup-
W tył i w pód.
Obracam się wolniutko-
Raz i dwa, i raz i dwa,

Siadam na kesełku i głęboko oddycham!
3. „ Koszykówka”: Pygotuj wólnie z dziec-

kiem kilka papierowych kulek, np. ze starych ga-
zet. Gdy ustawisz na stołeku pojemnik lub pu-
dełko na zabawki, możecie zaynać zabawę: u-
ty do kosza! Najpierw ćwicie z małej odległości, 
a dopiero później z daleka. Kulki można ucać na 
pemian prawą, lewą lub obiema rękami. Dziec-
ko ćwiy precyzję ruchów i celność utów.

DZIECI 3-LETNIE
1. „Nazywamy pedmioty”: W nazywa-

nie pedmiotów można bawić się wszędzie: 
w domu, w parku, w poekalni u lekaa y 
w pociągu. Do zabawy pydaje się także książka 
z obrazkami. Pokazujesz pedmioty znajdujące się 
w otoeniu (lub książce) i mówisz: „ To jest ka-
napa, a to jest…?, następnie zawieszasz głos, aby 
dziecko dokońyło zdanie. Pomyl się asem, 
żeby maluch mógł cię poprawić- na pewno zrobi 
to z wielką radością! Inne warianty tej zabawy 
to: nazywanie zwieąt, kolorów albo ksztaów. 
Dziecko uy się uważnie słuchać i obserwować, 
a także wzbogaca słownictwo.

2. „Wycieka rowerowa”: Kładźcie się na ple-
cach na dywanie albo na łóżku- robicie to tak, aby 
wasze stopy stykały się ze sobą. Zanijcie peda-
łować, unosząc odrobinę nogi- najpierw powoli, 
a później coraz szybciej. Gdy się zmęycie, zróbcie 
perwę i znów wybiecie się na wyciekę „ ro-
werową”. Doskonała gimnastyka dla mięśni nóg.

3. „Żabka”: Na podłodze układasz koło ze 
sznurka- dziecko będzie wskakiwać do środka 
i wyskakiwać na zewnąt w rytm wierszyka. 
Gdy podrośnie i nauy się już skakać na skakan-
ce, może to robić w rytm tej rymowanki.

Pani Zo Zo Zo
Pani sia sia sia
Pani Zo, pani sia
Pani Zosia męża ma.

A ten mąż, mąż, mąż
Skae wciąż, wciąż, wciąż
Jak ja!
Zabawa wyrabia poucie rytmu i rozwija 

rawność ruchową.

DZIECI 4-LETNIE
- Piłka, kręgle, różnorodne pudełka 
 i pojemniki
- Zabawa lalkami i samochodzikami
- Pociąg, telefon
- Wkładanie mniejszych elementów 
 w większe
- Dopasowywanie ksztaów
- Rysowanie i malowanie
- Gry typu memory
- Piaskownica, robienie i buenie babek
1. „Kolaż”: Znajdź w kolorowym asopiśmie 

rysunek albo fotografię zwieątka i wytnij je. Na 
jednej kace papieru naklej sam tułów, a na dru-
giej- głowę. Teraz poproś swego małego aystę, 
aby kredką lub amastrem róbował dorysować 
brakujące ęści. Uwaga! Efekt może cię zasko-
yć- terolatek dopiero uy się rysować i ma 
mnóstwo pomysłów. Zabawa pobudza wyobraź-
nię i rozwija pomysłowość.

DZIECKO POWYŻEJ 4 LAT
- Budowanie z klocków
- Układanie puzzli
- Kolorowanki
- Zabawy farbami
- Zabawy wodą
- Domino
- Gry słowne
- Proste gry planszowe

DZIECKO STARSZE
- Zabawy ruchowe
- Jazda na rowerku
- Zabawy piłką
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- Zabawy w dom, sklep, szkołę
- Gry logine, matematyne
- Nauka i zabawa w literki
- Bardziej skomplikowane gry planszowe
1. „List gońy”: Uwaga poszukuje się… Na 

pewno każdy zna ten komunikat, podawany pez 
głośnik. Po krótkim asie do namysłu ogłaszamy 
list gońy za osoba, którą wybraliśmy z uest-
ników zabawy: „ Uwaga, poszukuje się chłopca, 
o blond włosach, niebieskich oach, posiadają-
cego erwony rower”. Poszukiwany mily tak 
długo, dopóki kilka osób wywoła jego imię. 
Rozpoznany układa nowy list gońy. Ćwiymy 
uwagę, koncentrację i pamięć.

Mała porada na koniec:
Jak odciągnąć dziecko od telewizora?
1. Trudno jest rawić, aby dziecko w ogóle nie 

oglądało telewizji. Najważniejsze jest więc, aby 

as ędzony ped telewizorem był jak najbar-
dziej produktywny. Może oy naszego dziecka 
nie staną się kwadratowe, jeśli będzie oglądało 
zbyt dużo telewizji, jednakże straci ono okazję do 
robienia egoś innego, na pykład zabawy na 
powietu y rozmowy.

2. Zawsze starajmy się wytłumayć dziecku, 
że postacie z kreskówek to nie prawdziwi ludzie 
i robią ey, których ludzie nie mogą robić. 
Unikajmy programów, w których pokazywana 
jest pemoc. Starajmy się, aby nasze dziecko nie 
oglądało audycji, w których używa się wulgarne-
go języka.

3. Uważnie szukajmy odpowiedniego progra-
mu dla naszego dziecka. Nie zawsze polegajmy 
na opinii innych dzieci lub reklamie. Zgromadźmy 
zbiór ulubionych filmów naszego dziecka, w ten 
osób będziemy mieć wpływ na to, co ogląda.

4. Decydujmy, y dziecko może oglądać dany 
program. Włąmy telewizor tuż ped projekcją 
i wyłąmy po zakońeniu programu. Oglądaj-
my telewizję wraz z dzieckiem, aby móc potem 
rozmawiać o obejanych programach. Nigdy nie 
pozostawiajmy włąonego telewizora, jeśli nie 
oglądamy konkretnego programu.

Maa 
Zworska - Berek 

Półkolonia dla dzieci 
20 – 25 lipca 2015

Codziennie od godziny 9.00 do 13.00.
w Jawou i Jasienicy

Zapisy w pierwszym dniu półkolonii.
Koszt udziału w półkolonii 20 złotych

Serdenie zapraszamy !!!


