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1. ,,Kolorowa fryzura”- ćwiczenie oddechowe

Zabawa, którą proponuję to świetna okazja dla najmłodszych, by poeksperymentować z łączeniem

kolorów i różnymi efektami. W zależności od chęci można postawić włosy dęba, zrobić rozczochrane

albo nawet… tęczowego irokeza. Wszystko zależy od wyobraźni dziecka! Zapraszam do zrobienia

dmuchanych, kolorowych fryzur.

Czego potrzebujemy?

-biała kartka A4;

-kolorowe farby;

-miseczki/talerzyki;

-pędzelek;

-wodoodporny marker;

-woda;

-słomka.

Przebieg zabawy:

Do zabawy potrzebne nam będzie wygodne miejsce- najlepiej przy stole. Podczas tej zabawy

będziemy potrzebować rozwodnionej farby- w tym celu rodzic na kilku talerzykach kładzie trochę farby

w różnych kolorach (w każdym pojemniku/talerzyku najlepiej inny kolor) po czym dodaje nieco wody

tak, aby farba była rzadsza niż normalnie.

Rodzic na kartce rysuje buzię i ewentualnie górną

część sylwetki. Do tego używamy markera.

Najlepiej wcześniej upewnić się na osobnej kartce,

że na pewno jest wodoodporny. Ważne też, by

zostawić dużo miejsca na fryzurę.



Rodzic nakłada pędzelkiem/łyżeczką

rozwodnioną farbę na kartkę, tak aby powstała

plama. Zadaniem dziecka jest dmuchanie przez

słomkę w taki sposób, aby rozprowadzić

rozwodnioną farbę po kartce.

Powtarzamy nakładanie farby i dmuchanie tak

długo, aż fryzura będzie gotowa.

2. ,,Memo słuchowe”- ćwiczenie percepcji słuchowej

Zabawa w memo słuchowe kieruje uwagę dziecka na świat dźwięków, pozwala zdobyć

doświadczenie w odbiorze bodźców płynących z otoczenia. Uczy identyfikacji i różnicowania

podanych bodźców słuchowych a przede wszystkim kształci pamięć słuchową.

Czego potrzebujemy?

-pojemniki po zabawkach z jajek niespodzianek (mogą być też inne małe, zamknięte

pojemniki- ważne aby były jednakowe i nieprzezroczyste, np. zaklejone pojemniki po

jogurcie);

-ryż,kasza,makaron, fasola, (mogą być też inne drobne przedmioty np. śrubki, guziki);

Przebieg zabawy:

Do tej zabawy potrzebować będziemy

własnoręcznie wykonanych memo słuchowego-

wykorzystamy do tego przygotowane pojemniki po

zabawkach z jajek niespodzianek. Do jajeczka

wsypujemy ryż, kaszę, fasolę, makaron lub inne

drobne przedmioty, pamiętając aby stworzyć



zawsze dwa takie same dźwięki- tj. dwa jajka wypełniamy tym samym przedmiotem.

Pierwszy wariant zabawy:
Zgromadzone drobiazgi wkładamy do przygotowanych jajeczek tak, by uzyskać pary jednakowo

brzmiących pojemników. Zadaniem dziecka jest znalezienie pary tak samo brzmiących jajeczek.

Drugi wariant zabawy:
Dzielimy jajeczka na dwa zestawy- jeden dla dorosłego, drugi dla dziecka. Wybieramy jajko i

prezentujemy dziecku dźwięk. Zadaniem dziecka jest odnaleźć taki sam dźwięk wśród swoich

jajeczek. Aby sprawdzić czy dziecko odnalazło pasującą parę trzeba otworzyć jajeczka. Nie

odkładamy wykorzystanych jajek z zestawu dziecka.

Życzę udanej zabawy!
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