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O MOICH ZABAWACH
Zabawy w tym pdf mają na celu wzmocnienie
poczucia własnej wartości u dzieci i zainteresowanie
światem.
Są przetestowane na mnie i na Agacie.
Dlatego też wiem, ile radości dają zarówno rodzicowi
jak i dziecku.
Nie określiłam wieku dziecka do zabawy, ponieważ
zależy to od jego indywidualnego poziomu rozwoju.
Zachęcaj dziecko poprzez mówienie: spróbujmy to
zrobić, a co się stanie, gdy...,

LATARKA
Potrzebujesz: dwie latarki, które są różnie włączane, kołdrę albo
gruby koc, ciemne pomieszczenie.

Przypomnij sobie jak to było w dzieciństwie. Bawiliście się latarkami? Ja tak i i to
uwielbiałam! Z latarką można bawić się na różne sposoby.
Wyjdź z dzieckiem na podwórko, gdy już jest ciemno i świeć latarką pod krzaki,
na gałęzie drzew, przed siebie i szukajcie np. krasnoludków, kwiatów, szyszki.
Sprawdzcie czy latarka świeci daleko, czy blisko, ile kroków musicie odejść od
ławki, żeby zniknęła w ciemności (liczcie kroki nawet wtedy, gdy dziecko
jeszcze nie wie co jest dwa, trzy).
Schowajcie się z latarką pod kołdrą, tak żeby było zupełnie ciemno i szukajcie
światłem latarki swojej nogi, skarpetki, palców. Zgaście światło, żeby było
ciemno i dotykajcie swoich rąk, policzków, włosów. Przytulcie się po ciemku.
Gdy jesteście w ciemnym pokoju, poświećcie światłem latarki na przedmioty.
Będą inaczej wyglądać niż w ciągu dnia, czy przy sztucznym świetle.
Zastanówcie się, co możecie poszukać światłem latarki i na ten przedmiot
skierujcie światło latarki. Czy to będzie lampa? Może kapeć? A może noga od
krzesła?
Latarki mają różne kształty, różnie się je włącza, różnie wkłada się baterie.
Sprawdźcie to razem.
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BALONY
Potrzebujesz: nadmuchane balony, dużą drewnianą łyżkę,
garnek albo miskę

Ja do dzisiaj uwielbiam zabawę balonami, a mam już 46 lat!
Oczywiście można je podrzucać, odbijać i patrzeć jak lecą.
Spadają powoli i to jest ich duża zaleta.
Balony można odbijać nie tylko ręką, ale też łyżką, książką itp.
A po co garnek? Do łapania balonów. To może być również duża
miska. Żeby było weselej stań gdzieś wysoko
(masz drabinę? stół?). Spuszczaj na dół balony, a dziecko będzie
je łapać garnkiem lub miską. A potem zamieńcie się
miejscami.Ale możesz po prostu odbić balon ręką, a dziecko ma
go złać do garnka.
A może zamiast garnka dać siatkę? Tego nie testowałam.
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CENTYMETR I MIARKA
Potrzebujesz: linijkę, centymetr, miarkę i cztery klamerki

Linijka, centymetr i miarka służą do tego samego, ale inaczej
wyglądają i inaczej się stosuje. Linijką nie zmierzysz sobie
obwodu w talii.
Mierzcie długość boków stołu, wysokość nóg od krzesła,
długość Waszej stopy. Nie ważne, czy dziecko wie i czy rozumie
co to jest jeden centymetr, a co to jest pięć centymetrów. Jeżeli
nie rozumie, to właśnie przez takie zabawy zrozumie.
Sprawdzcie ile razy musicie posłużyć się linijką, żeby zmierzyć
długość boku stołu, a ile razy centymetrem? Co jest
wygodniejsze?
Dlaczego centymetr i miarkę można zwinąć, a linijki się nie da?
Przyczepcie klamerkę na pierwszym centymetrze miarki i potem
np. na piątym. Kolejną klamerkę w tej samej odległości co druga
od pierwszej. A czwartą? No włąsnie, gdzie by dziecko chciało
ją przyczepić? Może na końcu?
Ile razy dziecko w talii zawinie się centymetrem? A ty? A jak to
wygląda w nadgarstku? Ciekawe dlaczego tak?
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NAKRĘTKI DO SŁOIKA
Potrzebujesz: jak najwięcej nakrętek od słoików, garnek
mniejszy i większy, miskę, kubek plastikowy, łyżkę, coś co
możez położyć do nakrętki, taboret, kijek od szczotki, szczotkę

Moje dzieci uwielbiały bawić się nakrętkami, bo robiły mnóstwo
hałasu (i dzieci i nakrętki).
Nakrętki możecie sortować według wielkości, możecie dobierać
nakrętki do słoików.
Ale najlepszą zabawą z nakrętkami są te:
Wrzucanie nakrętek do garnków (większy hałas) i do misek
(mniejszy hałas). Możecie ustawić w różnej odległości garnki i
miski (niech będą różnej wielkości) i teraz rzucajcie - kto wrzuci
do najdalszego naczynia? Nakrętki można wrzucać stojąc
przodem, stojąc tyłem, siedząc na taborecie, stojąc na
taborecie. Opcji jest mnóstwo. A może z zawiązanymi oczami?
Nakrętki możecie zamiatać i w ten sposób przeuwać je z punktu
A do punktu B. Pamiętaj, że są są szczotki na krótkim kijku i na
długim.
Nakrętki możecie przeuwać też kijem od szczotki, co wcale nie
jest takie łatwe.
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DRABINA
Moje dzieci uwielbiały wchodzić na drabinę - w domu mamy
malarską. Trochę się bały, ale potem bardzo się cieszyły, gdy były
wyższe niż ja.
Jeżeli Twoje dziecko też się boi, to działajcie powoli. Niech wejdzie
na pierwszy stopień. Póżniej wejdzie na drugi.
A Ty byłaś na drabinie? Sprawdziłaś jakie to fajne uczucie?
Można też stanąć na stołku. Można usiąść na drabinie.
Na zajęciach z młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną
robiłam taką zabawę:
Wchodziliśmy na drabinę - każdy tak wysoko jak dał radę i
mówiliśmy, że mamy moc i co takiego jest w nas fajnego. Gdy
dziecko jeszcze nie mówi, możesz powiedzieć za nie:
Krzysiu, ale masz moc! Wszedłeś na .... stopień drabiny! A wiesz
co ja widzę jeszcze w tobie fajnego? .......... (Chciałabyś takie
słowa usłyszeć? Ja tak. A nasze dzieci naprawdę mało słyszą
pozytywnych rzeczy o sobie).
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PACYNKI
Pacynki to jest hit. Bawiłam się nimi nie na zasadzie teatrzyku,
tylko zakładałam na rękę jedną pacynkę i udawałam, że nią
jestem. Mówiłam innym głosem, zaczepiałam Agatę, patrzyłam jak
robi szlaczki w zeszycie.
Agata pierwszą w życiu pacynkę dostała, gdy miała 6 mcy i była w
szpitalu. To była czerwona papuga i do dzisiaj jest z nami.
Z taką pacynką można rozmawiać. I dzieci chętniej mówią do
pacynki, niż do mamy. Gdy dziecko ma drugą pacynkę na ręku,
możemy budować dialogi.
Pacynka ma często miły materiał i można "poniziać" nim po
policzku, po ręku.
Pacynka może uczyć się np. czytać razem z dzieckiem. I na
pewno będzie robić sporo błędów, a dziecko będzie pacynkę
poprawiać.
Zabawa z pacynkami buduje wyobraźnię i wzmacnia abstrakcyjne
myślenie, z którym nasze dzieci mają spory problem.
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WIERSZYKI - MASAŻYKI
Wybierz sobie jakikolwiek prosty wiersz. Chociażby o piłce Doroty
Gellner albo tańcowały dwa Michały. Mów ten wierszyk, a na ciele
dziecka jednocześnie rób różne ruchy: głaskanie, pukanie,
falowanie, stukanie. To jest jak danie jednogankowe - dwa w
jednym. Poprawiamy odczucia ciała dziecka i jednocześnie
stymulujemy je poprzez słuch. A ile przy tym przyjemności!
Działaj na plecach, na brzuchu, po całym ciele dziecka
Polecam do tego książkę Marty Bogdanowicz RymowankiPrzytualnki.
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POMYŁKI
Przy pomyłłkach bawiłam się doskonale razem z Agatą.
O co tutaj chodzi? Własnie o to, że robisz coś głupiego, coś innego,
nie tak jak trzeba.
Przykład.
Szukasz czapki i wkładasz garnek na głowę. Tak. Tak. Ja tak raz
zrobiłam.
Na początku sama musisz wyłapywać ze śmiechem swój błąd, bo
dziecko jeszcze nie wie co do czego pasuje.
Czy ja na pewno dobrze zrobiłam? Hm. No przecież, że źle zrobiłam!
Na głowę wkłada się czapkę a nie garnek!
Do jedzenia zupy bierzesz nóż i sama dochodzisz do wniosku, że
przecież zupę je się łyżką i dlatego się nie wylewa.
Chcesz dać dziecku jego serek a wyciągasz z lodówki majonez.
Idziecie na spacer i podajesz mu do założenia buty taty.
Agata śmiała się razem ze mną, a po jakimś czasie sama
wyłapywała moje błędy.
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