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ZABAWY PODRĘCZNE ,
czyli pomysły na wykorzystanie zasobów domowych w kreatywnej zabawie
z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
część 1

Obecnie potrzeba jest jedna – zająć nasze przedszkolaki na 5-10 minut czymś
miłym, a już najlepiej dydaktycznym. Oto moje ulubione proste zabawy dla
przedszkolaków, z wykorzystaniem domowych zasobów. Często im
prostsza zabawa, tym lepiej – dzieci potrafią się cieszyć każdym drobiazgiem, chwilą
uwagi, pomysłem. Niech ten artykuł będzie taką skarbnicą, do której można sięgnąć,
gdy tylko będziecie potrzebowali inspiracji. W zależności od okoliczności, wieku
dziecka, czasu – wybierzcie z listy ciekawe pomysły na zabawę.

1.Woreczki strunowe
Zwykle każdy ma je w domu, dlatego pokażę kilka pomysłów na ich wykorzystanie
w dydaktycznej zabawie. Woreczek najlepiej wypełnić szamponem, płynem do
kąpieli lub do zmywania – chodzi o gęstszą niż woda konsystencję. Do środka można
wrzucić: koraliki, kuleczki, guziki, pompony. I do dzieła!

Nakarm potwora!
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Należy tak przesuwać palcem kulki w woreczku, aby wszystkie znalazły się w buzi
stworka. Potwora lub każdą inną postać można narysować samemu
z wykorzystaniem permanentnego markera. Utrudnieniem będzie zadanie
nakarmienia potwora przysmakami np. wybranego koloru lub wskazanej ilości
kuleczkami.
Labirynty
W tej zabawie wystarczy jedna kulka/koralik/guzik w woreczku z płynem oraz różne
labirynty do podłożenia. Do dzieła!
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Dopasuj, policz, posegreguj
W kolejnych przykładach potrzebujemy więcej przedmiotów w woreczku
i w zależności od tego, czym dysponujemy, możemy zaproponować zadanie na kartce
do podłożenia.

Umieść w kółku tyle kulek, ile wskazuje cyfra.

Dopasuj według koloru.
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Dopasuj według wielkości.
Jeśli dysponujecie np. guzikami w różnych kształtach, wówczas można prosić
dziecko o uporządkowanie ich według kształtu.
Mając jeden woreczek z guzikami w różnych kolorach, kształcie i wielkości można
wykonać kilka zadań, w zależności od polecenia na podłożonej kartce!
Jest to świetne ćwiczenie tworzenia kategorii, umiejętności przeliczania oraz
doskonalące sprawność motoryki małej.
Kolejna propozycja to wykorzystanie woreczka do lodów, który idealnie nadaje się
do przeciskania koralików przez kolejne prostokąty/koła. W takim układzie można
również ćwiczyć orientację przestrzenną na płaszczyźnie, wydając dziecku polecenia,
np. jeden prostokąt/krok/ruch w prawo, dwa w dół, jeden w lewo, itd. prowadząc
kulkę do celu.
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2. Klamerki
Ten przedmiot jest obecny w każdym domu i doskonale nadaje się do twórczych
zabaw oraz sprytnego ćwiczenia sprawności paluszków.
Kolorowe węże

W tym zadaniu należy złożyć z klamerek węże z podziałem na kolory. Na koniec
można porównać ich długości, wybrać najdłuższego, najkrótszego, itp.

Sekwencje
Zadanie polega na porządkowaniu elementów krok po kroku, od lewej strony
do prawej, czyli kontynuowanie sekwencji.
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Mam pomysł,
czyli co można zrobić z klamerek? Figurę geometryczną, rakietę, kawałek pizzy,
a może nawet literkę? Ćwicz wyobraźnię!

Zabawa z kostką
Robimy zawody na najdłuższego węża z użyciem kostki. Należy dołączyć tyle
klamerek, ile wskaże rzut kostką. Można również wykorzystać dwie kostki
i sumować/odejmować wyniki. Idealnie sprawdzi się również domino: wylosuj
kostkę domina i policz wszystkie kropki – tyle klamerek przypnij do swojego węża.
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Orientacja przestrzenna
Klamerki doskonale sprawdzą się w ćwiczeniu orientacji w schemacie swojego ciała
i nie tylko. Zabawę można zacząć od siebie wydając następujące polecenia: przypnij
klamerkę do lewego łokcia/prawego kolana/z przodu/z tyłu, itp. Wprowadź
utrudnienia typu: jedną/niebieską klamerkę do prawej stopy, dwie klamerki do
prawego ramienia.
Możecie się również bawić w robienie kolorowych włosów, pozwalając dziecku
przypinać klamerki do swoich włosów, czy też robienie klamerkowych skrzydeł, igieł
na plecach jak u jeża lub smoczych kolców wzdłuż kręgosłupa. Oczywiście klamerki
przypinamy do ubrania, nie do skóry.
Ja do prezentacji wykorzystałam misia, który również świetnie sprawdza się do
ćwiczenia orientacji w schemacie czyjegoś ciała i ze starszymi dziećmi – ćwiczenia
przyjęcia innego niż swój punku widzenia.

3.Piłkowe budowle
Zadanie z pozoru łatwe, ale wymaga dużej precyzji i dokładności. Do tej zabawy
potrzebne będą lekkie piłeczki (np. z piłeczkowych basenów) oraz pocięte na koła
papierowe rolki (np. po ręcznikach kuchennych). Jest to doskonałe ćwiczenie
koordynacji wzrokowo – ruchowej i oczywiście cierpliwości! Można je również
zmodyfikować, wykorzystując kostkę do gry i ilością wyrzuconych oczek decydować
o wysokości kulkowej budowli. Do dzieła!
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Życzę udanej zabawy!
Artykuł przygotowała:
pedagog specjalny - Joanna Szustkiewicz
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