Witamy serdecznie 
Na długi weekend przygotowałyśmy dla Was propozycje na wspólne, twórcze spędzenie
czasu. Prace plastyczne, to nie tylko kartka papieru i kredki, ale tysiące możliwości tworzenia
ze wszystkiego, co znajduje się wokół. Warto też nadmienić, że osobowość dziecka w wieku
przedszkolnym najbardziej wzbogacana jest przez działania twórcze i bezpośrednie
doświadczenia.
Zbliżająca się „majówka” z pewnością będzie okazją do swobodnej, wspólnej zabawy w
naturalnym środowisku przyrodniczym, a może na tarasie, czy w ogrodzie. Na dziecięcą
wyobraźnię oddziałują przedmioty, na które my dorośli nie zwrócilibyśmy uwagi. Niewiele
potrzeba, by zamienić zabawy na powietrzu w ciekawą kamienną opowieść.
Kamienna opowieść
Do zabawy będą potrzebne niewielkie kamienie, marker i farby. Na kamieniach rysujemy
proste obrazki: słońce, domek, kropelkę czy samochód. Kamienie możemy wcześniej
pomalować farbami. Losujemy po jednym kamieniu i do niego układamy opowieść. By
urozmaicić zabawę dobieramy jeszcze po dwa, albo trzy kamienie z obrazkami, by fabuła
opowieści była bogatsza.

Taka zabawa niezwykle rozwija mowę dziecka, wzbogaca jego słownictwo. Tworzy również,
przez wspólne opowiadanie, pozytywny nastrój w rodzinie.
Papierowe dziwolągi
Mamy nadzieję, że świetnym pomysłem na wspólne spędzanie czasu, będzie również praca
przestrzenna, wykonana z gazet i papieru do pakowania, przedstawiająca jakieś zwierzę, albo
inną postać. Do tej zabawy oprócz wymienionych już materiałów potrzebne będą jeszcze:
sznurek, taśma klejącą i stelaż zrobiony z elementów tekturowego pudła, który będzie
trzonem dziwoląga. Owijanie stelaża papierem i formowanie postaci wzbudza wiele emocji,
szczególnie radości, zarówno dzieci, jak i rodziców.

Pan Gniotek
Dzieci zdobywają wiedzę o świecie wielozmysłowo. Do takich doświadczeń doskonale nadają
się wszelkiego rodzaju masy plastyczne, które dostarczają maluchowi wielu doznań
(wzrokowych, dotykowych, węchowych, czuciowych) i świetnie oddziałują na ich
wyobraźnię. Mamy nadzieję, że ta zabawa będzie udana.
Pana Gniotka z pewnością każdy chciałby mieć. Wykonanie zabawki nie jest trudne, zaraz
przekonacie się o tym sami. Do jego zrobienia potrzebne będą: balon, butelka o pojemności
500 ml, ok ½ kg mąki ziemniaczanej lub ryżu, lejek, słomka lub wykałaczka, troszkę włóczki
na czuprynkę oraz czarny marker.
Butelkę wypełniamy do ½ wysokości mąką, wsypując ją przez lejek, w którym umieszczona
jest np. wykałaczka. Dzięki niej lejek nie zapycha się. Następnie nadmuchujemy balon i
nakładamy go na szyjkę butelki, którą odwracamy, aby mąka przesypała się do balona.
Przyciskając kilka razy butelkę przyspieszamy przemieszczanie się mąki.
Balon wypełniony mąką powoli zdejmujemy z butelki, wypuszczamy pozostałe w nim
powietrze i zawiązujemy. Na koniec dekorujemy, dowiązując czuprynkę z włóczki i rysując
markerem buzię, oczy. Pan Gniotek gotowy!

Piankolina

Zabawy sensoryczne to doskonały pomysł na oderwanie dziecka od oglądania telewizji,
komputera czy smartfonu. Masy plastyczne zachęcają do działania i odkrywania świata oraz
tworzenia, rozbudzania wyobraźni małego odkrywcy.
Przygotowałyśmy taki pomysł na wspólną zabawę.
Potrzebować do niej będziemy: 1kg mąki ziemniaczanej, 1 opakowanie pianki do golenia,
odrobinę płynu do mycia naczyń i kuweta (miska).
Dziecko łączy wszystkie składniki i nasza piankolina już jest gotowa. Do zabawy potrzebne
będą jeszcze foremki, samochodzik czy ludziki. Masę można przekształcać, dodając do niej
barwniki spożywcze, olejki zapachowe (np. takie do ciast) lub brokat. Obserwowanie zmian
piankoliny dostarcza wielu bodźców sensorycznych i pozytywnych emocji.

Życzymy wspaniałej zabawy i niezapomnianych wrażeń ze wspólnego spędzania czasu w tym
trudnym dla nas wszystkich okresie – pozdrawiamy serdecznie pani Małgosia i Jola 

