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WPŁYW ZABAWY NA ROZWÓJ
DZIECKA
GARŚĆ ZABAW LOGOPEDYCZNYCH

ZABAWY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM
KĄCIK PRZEDSZKOLAKA

Eksperymenty dla dzieci to zawsze świetny pomysł na wspólną zabawę, a
także okazja do nauki poprzez
kreatywne działanie i samodzielne doświadczanie.
Poniżej znajdą Państwo kilka sprawdzonych i bezpiecznych domowych
eksperymentów. Do dzieła! 😊
„Skacząca kukurydza”
Do wykonania eksperymentu potrzebujemy:
wysokie naczynie, wodę, ocet, sodę oczyszczona, ziarna kukurydzy,
ewentualnie barwnik spożywczy.
Do wysokiego naczynia wlewamy wodę, następnie dodajemy poł szklanki
octu i wrzucamy garść kukurydzy. Przed wrzuceniem kukurydzy do
naczynia można dodać barwnik. Następnie dodajemy sodę oczyszczoną i
gotowe!
Teraz obserwujemy jak nasza kukurydza tańczy, wiruje i skacze.
„Kolorowy deszcz”
Do wykonania eksperymentu potrzebujemy: słoik, kubeczki, wodę,
piankę do golenia, barwniki spożywcze, strzykawkę.
Słoik napełniamy do ¾ wysokości wodą, a na pozostałą część wyciskamy
piankę do golenia. Do kubeczków wlewamy odrobinę letniej wody i
dodajemy do niej barwniki. Za pomocą strzykawki zakraplamy kolorową
wodę na piankę i obserwujemy efekty. Piankowa chmura przepełnia się
kolorowym płynem, a woda zabarwia się w ciekawy sposób.
„Cukierkowa tęcza”
Do wykonania eksperymentu potrzebujemy: cukierki Skittles, talerz,
ciepłą wodę.
Na talerzu układamy kolorowy okrąg z cukierków. Następnie delikatnie
wlewamy wodę na środek talerza, sprawdzając, czy znajduje się ona pod
każdym cukierkiem. Czekamy… i po krótkiej chwili spod cukierków
popłyną kolorowe strużki tworzącwyjątkowy obrazek - tęczę barw!

Opracowała
Karolina Brzozowska

Opracowała
Joanna Makosiej

Czy kiedykolwiek zastanawiali się Państwo, jak zabawa wpływa na rozwój dziecka?
Nie da się ukryć, że zabawa zajmuje znaczną część życia każdego dziecka. I bardzo
dobrze! Śmiech i zabawa stanowią niezbędny element prawidłowego rozwoju
dziecka. Zabawa jest formą
aktywności, która może służyć rozrywce, a także edukacji. Dzieci od około 2 do 6
roku życia poświęcają
na nią większą część dnia. Zabawie może towarzyszyć zarówno radość, jak i
powaga. Niekiedy potrzeba do
niej rekwizytów, a czasem wystarcza jedynie wyobraźnia. Może być grupowa, a
czasem indywidualna, gdy chcemy
bawić się sami. Niekiedy odzwierciedla rzeczywistość, innym razem fantazje i
marzenia.
Zabawa może przybierać różne formy: swobodnej
aktywności, odgrywania ról, śpiewania, tańca, rysowania, muzykowania.
Co dziecku daje zabawa?
Zabawa zaspokaja naturalną potrzebę ruchu u dzieci. Przyczynia się do
rozwoju fizycznego dziecka – wspomaga rozwój
mięśni, ćwiczy precyzję i koordynację ruchową, a także umożliwia
wyładowanie energii
Dzięki zabawie dziecko zdobywa wiedzę o otaczającym je świecie.
Zabawa pomaga też ćwiczyć pamięć i spostrzeganie.
Dziecko uczy się odróżniać świat fikcji występujący w zabawie od świata
realnego.
Poprzez zabawę dziecko ma możliwość rozwijania swojej kreatywności i
pomysłowości, co pozwala mu na doświadczenie poczucia sprawstwa, tzn.
poczucia, że to ono jest twórcą swoich myśli i działań.
Zabawa pozytywnie wpływa na rozwój społeczny dziecka. Bawiąc się z innymi
dziećmi nasze pociechy nabywają różnych umiejętności społecznych, takich
jak współpraca, czy dzielenie się z innymi.
Zabawa służy też rozumieniu przez dziecko społecznych ról dorosłych, a także
kształtuje i wzmacnia własną tożsamość płciową.
Dzięki zabawie dzieci uczą się regulować własne stany emocjonalne i
rozumieć uczucia innych.
Zabawa wpływa na rozwój samokontroli. Dziecko uczy się czekania na swoją
kolej, samoograniczania, podporządkowywania regułom, panowania nad
impulsami
Zabawa pełni również funkcję terapeutyczną. W zabawie dziecko ma możliwość
z jednej strony uwolnienia się od dręczących je napięć, emocji, a z drugiej
uczy się różnych sposobów wyrażania swoich uczuć. Zabawa dla dziecka w wieku
przedszkolnym jest najważniejszą aktywnością, która wpływa na jego
wszechstronny rozwój, a także dostarcza mu wiele radości. Pamiętajmy, że w
dzieciństwie zabawy nie da się zastąpić niczym innym. Znalezienie czasu na
zabawę z dzieckiem może być darem zarówno dla Państwa, jak i dla dziecka.
Każdą
wolną chwilę można zamienić w wesołą zabawę, a zarazem sposobność do nauki.

Piłeczka
Do zabawy poproś dziecko, by przetransportowało piłeczkę pingpongową z jednego
miejsca
na drugie, wyłącznie za pomocą oddechu (dmuchając i nadając piłce kierunek) np. od
kanapy do fotela,
najdalej jak umiesz (i mierzyc miarką),
żeby przeleciała przez próg, do schodów, na koniec dywanu itd.
Języczek wędrowniczek
Do tej zabawy potrzebne jest duże lustro. Kontroluje się w nim poprawność
wykonywanych czynności.
Opowiedz dziecku historyjkę o języczku, który wybrał się na wycieczkę po całej buzi.
Języczek ogląda buzię od wewnątrz:
liczy ząbki, dotyka podniebienia,
zagląda pod siebie, dotyka dziąseł górnych i dolnych, wygląda na zewnątrz, próbuje
dosięgnąć nosa, dotkną brody itp.
Ta zabawa pozwala maluchowi poznać nazwy różnych części buzi.
Wierszyki dźwiękonaśladowcze np.
Co mówi bocian, gdy żabkę zjeść chce? KLE KLE
Co mówi żabka gdy bocianów tłum? KUM KUM
Co mówi kotek, gdy mleczka by chciał? MIAU MIAU
Co mówi kura, gdy znosi jajko? KO KO KO
Co mówi kogut, gdy budzi się w kurniku? KUKURYKU
Co mówi koza, gdy jeść jej się chce? ME ME ME
Co mówi krowa, gdy brak jej tchu? MUU MUU
Co mówi pies, gdy kość zjeść by chciał? HAU HAU HAU
Co mówi baran, gdy spać mu się chce? BEE BEE.
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Kalambur – gra powszechnie znana polegająca na
pokazywaniu gestem, ruchem lub dźwiękiem
wskazanej ilustracji, bez podawania jej nazwy.
Powolutku! – wybieramy kartę obrazkową, której
chcemy użyć. Przygotowujemy kawałek
czystego papieru tego samego rozmiaru. Unosimy
kartkę obrazkową, całkowicie zakrytą papierem.
Powoli opuszczamy białą kartkę, stopniowo
odkrywając obrazek i zachęcamy
dziecko do odgadywania co on przedstawia.
Magiczny wzrok – na podłodze kładziemy nie więcej
niż sześć kart obrazkowych. Wypowiadamy odnoszące
się do obrazków wyrazy i zachęcamy dziecko by
powtarzało z nami – zabawę powtarzamy kilka
razy. Następnie zaczynamy pojedynczo zabierać karty
(dziecko może mieć w tym czasie zamknięte oczy). Za
każdym razem wskazujemy puste miejsce i zachęcamy
dziecko by próbowało odgadnąć czego brakuje.
Migiem- przytrzymujemy brzegi karty obrazkowej
pomiędzy kciukiem, palcem wskazującym i
środkowym, a następnie obracamy kartę
bardzo szybko w stronę dziecka i z powrotem do siebie.
Dziecko zgaduje co jest na obrazku.
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