Dzieo dobry Rodzice i Dzieci 
Tydzieo dobiega kooca, dzisiaj jest piątek. Przez dwa kolejne dni, czyli sobotę i niedzielę nie będziemy
się z Wami spotykad. Mamy nadzieję, że przedstawione poniżej zabawy umilą Wam ten czas 
Teatrzyk z pudełka
Dzieci maja wrodzony talent aktorski, z powodzeniem możemy go wykorzystad w tym trudnym
czasie. Zapraszamy do zrobienia teatru kukiełkowego wspólnie z dziedmi. To doskonała zabawa dla
całej Rodziny i bardzo dobra okazja do wspólnej aktywności i rozwiązywania trudnych spraw, które
zdarzają się w każdym domu 
Do zbudowania teatru potrzebne będą:
1. pudełko po butach
2. nożyczki
3. dwa kawałki kolorowego materiału
4. klej lub taśma klejąca
5. kolorowy papier do pakowania, papier kolorowy ( do dekorowania teatru)
6. ołówek
7. plastelina, gumowa rękawiczka
Krok 1 Drogi Rodzicu pomóż dziecku wyciąd w pudełku (na jego dnie) prostokąt.
Możesz zacząd od narysowania go ołówkiem.
Krok 2 Dzieci ozdabiają pudełko różnymi, zaproponowanymi przez siebie ozdobami wyciętymi z
przygotowanego papieru do pakowania, kolorowego papieru, lub narysowanymi kredkami czy
flamastrem.
Krok 3 Po obu stronach prostokąta, od jego wewnętrznej strony, należy przymocowad kawałki
kolorowych materiałów, by Teatr miał kurtyny. Teatr skooczony.
Krok 4 Teraz zabierzmy się do wykonania aktorów.
Możemy ich ulepid z plasteliny, narysowad na tekturze, a następnie pokolorowad i wyciąd. Można
również pacynki wykonad z kuchennej gumowej rękawicy Mamy. Do tego potrzebowad będziemy
oprócz gumowej rękawicy, marker, klej i włóczkę. Na palcach rękawicy markerem rysujemy twarz:
oczy, nos, uśmiech (smutną minkę, przerażoną ), a na czubku przyklejamy włosy z włóczki, koronę,
czapkę … Tak ozdobione palce obcinamy z rękawicy i nasi bohaterowie przedstawienia są gotowi.

Wieża
Na początku naszych spotkao prosiłyśmy o gromadzenie rolek z papieru toaletowego. Pora z nich
skorzystad. Potrzeba będzie po tyle samo - najlepiej po 10, ale może byd mniej - rolek dla każdego
uczestnika zabawy. Zadaniem dla dziecka i dorosłego jest stworzenie jak najwyższej wieży z tych
rolek. Gotowa wieża musi stad zbudowana przez czas, w jakim policzycie od 1 do 10. Jeśli próba się
nie powiedzie, to spróbujcie jeszcze raz. Równocześnie budują ją dorosły i dzieci. W każdej rundzie
wygrywa osoba, której wieża jest wyższa. Powodzenia!
Zakrętkowa układanka
Tę układankę dzieci mogą zrobid samodzielnie. Do jej przygotowania potrzebny będzie arkusz
papieru, flamaster oraz zakrętki do butelek i słoików różnej wielkości. W pierwszym etapie zabawy
trzeba obrysowad nakrętki na kartonie. Potem – dopasowad nakrętki do odpowiednich kół.

Kiedy dopasowywanie nakrętek nie jest już dla dziecka atrakcyjne, koła można wyciąd i wykorzystad
do zabaw plastycznych inspirowanych wierszem Hanny Łochockiej 
Koła i kółka
Co można z koła zrobid?
Pierścionek z oczkiem,
który dłoo ozdobi,
bransoletki srebrne na dłoni
brzęczące.
Księżyc w pełni, okulary
I Słooce.
Cyfrę „0”.
Literę „O”.
Dziurki do sznurowadeł w bucie.
Okienko w samolocie, w kajucie.
Talerzyk z ciastem.
Rozśpiewane kółko graniaste.
Pięd kół barwnych
spiętych Olimpiadą.
I te koła,

co jadą, jadą, jadą, jadą
co dzieo:
dwa przy rowerze,
cztery w samochodzie,
w pociągu ile? Nie zliczę.
I te zębate, w zegarku,
w fabryce.
Piąte koło u wozu…
(czy je wspominad warto?)
Za to przypomnied warto
miasto Koło nad Wartą.
A jeśli wziąd dwa kółka
uśmiechniętego koloru –
można zrobid oczu parę:
brązowe, niebieskie, szare,
do wyboru…
Łowienie rybek
Na koniec zaproponujemy Wam zabawę manipulacyjną.
Potrzebne nam będą:
 makaron rurki
 słomki z możliwością zakrzywienia, zgięcia
 „akwarium”, czyli miejsce zabezpieczone, np. obręczą na podłodze lub stole, lub zrobione z
dużego płaskiego pudełka.
Do akwarium wsypujemy rybki, czyli makaron. Każdy gracz ma słomkę, która jest wędką.
Uczestnicy zabawy na zagiętą częśd słomki „łowi rybkę” Wygrywa osoba, która złowi największą
liczbę rybek.

Życzymy miłej zabawy 

