PROPOZYCJE ZADAŃ
Zabawy konstrukcyjne:
- Tworzenie domów z patyczków
Do danej zabawy możemy wykorzystać patyczki do lodów. Z danych
patyczków należy ułożyć wzór domku, można dodatkowo umocnić konstrukcję
przyklejając na kartkę papieru lub skleić klejem na gorąco. Następnie malujemy
domek farbami.
- Pocięte obrazki
Oglądanie obrazków, rozcinanie ich na części i składanie ich w sensowną
całość. Dziecko ogląda obrazek, mówi, co on przedstawia, obserwuje
rozpadanie się tej całości na części- rozsuwanie lub rozcinanie, stara się
połączyć w całość, np. Ułóż jabłko, Złóż przecięty obrazek
- Budowanie wieży, garaży , domów
Z różnego rodzaju kloców budujemy wraz z dzieckiem wieże, garaże dla
samochodów, domy.
- Łączenie elementów
Z grubego kolorowego kartonu powycinaj podstawowe kształty (kwadraty,
trójkąty itp.) lub kształty zwierząt czy przedmiotów (np. auto). Używając
dziurkacza, który robi pojedyncze dziurki, zrób w kartonowych wykrojach
dziurki w dowolnych miejscach, uważając, by nie były zbyt blisko siebie czy
krawędzi. Przełóż sznurówkę przez pierwszą dziurkę i zamocuj ją, wiążąc na
supełek, by nie uciekała dziecku w trakcie zabawy. Dobrze, by kolor sznurówki
kontrastował z wykrojem. Pokaż dziecku, jak przewlekać sznurowadło przez
dziurkę, i następnie pozwól mu trenować samodzielnie. Jest to wspaniałe
ćwiczenie do nauki nawlekania oraz wiązania butów. Wystarczy odpowiedni
wykrój w kształcie stóp.
- Robimy ciasto
Dzieci uwielbiają zabawy w kuchni. Pozwól dziecku, by pomogło Ci
przygotować ciasto. Będziecie potrzebować: 1 szklankę soli, 4 szklanki mąki, 1
szklankę ciepłej wody. W misce wymieszajcie sól z mąka i dodajcie wodę.
Ugniataj ciasto, aż będzie miękkie. Zachęć dziecko do ugniatania ciasta i
tworzenia różnych kształtów.
Taka zabawa rozwija precyzyjne zdolności motoryczne. Po zakończonej
zabawie, ciasto włóż do szczelnie zamykanego pojemnika.

Wazonik
Do tej zabawy przygotuj mały słoiczek, plastelinę, różnokolorowe koraliki,
guziki, muszelki, małe plastikowe kwiatki itp. Pokaż dziecku. jak wyklejać
plasteliną słoiczek od zewnątrz, kiedy już skończycie, niech dziecko udekoruje
wazonik według własnych upodobań. W takim wazoniku możecie
przechowywać samodzielnie zrobiony przy innej okazji kwiatek.
Korale
Któż z nas nie robił w dzieciństwie korali z makaronu? Jest to niezastąpiona
zabawa do trenowania zdolności motorycznych, a do tego dająca ogrom radości,
kiedy dziecko nosi na szyi własnoręcznie zrobiony naszyjnik.
Do tej zabawy będziesz potrzebować sznurek/sznurowadło oraz makaron typ
rurki. Przewlecz pierwszy makaron i zawiąż na końcu supeł. Pokaż dziecku jak
nawlekać makaron na nitkę.
Zabawy ruchowe
https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=j4EiXelSTkI&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=LgWww5B5NAo
https://www.youtube.com/watch?v=Oo8gSD9V2lk
https://www.youtube.com/watch?v=0prVe2IQO6k

Integracja sensoryczna w domu
- https://www.youtube.com/watch?v=pCCUxIzJLgk&list=PLXhfVqW17iZZHBoDM-eyORTa4pbjtG5O7
- https://www.youtube.com/watch?v=pp8IsVh0CsE&list=PLXhfVqW17iZZHBoDMeyORTa4pbjtG5O7&index=2 (oczywiście

jest więcej filmików z tej serii)

- https://www.youtube.com/watch?v=okkCXZVBaK8
Zabawy z muzyką i pokazywaniem
https://www.youtube.com/watch?v=K9ZXmO5EiLc
https://www.youtube.com/watch?v=sG_GS34wdAIhttps://www.youtube.com/watch?v=Nm4ITCLsaY
M

