ZABAWY NA DO WIDZENIA :-)
Drodzy, Rodzice!
Pragnę przekazać Wam kilka kolejnych propozycji zagospodarowania
dzieciom czasu spędzanego w domu, w związku z nadal utrzymującą się
izolacją. Mam nadzieję, że podane propozycje nie będą wykorzystywane tylko
teraz, ale i po ustaniu epidemii. Do czego gorąco zachęcam :)

1. RODZINNY KOMIKS.
Opracowujemy komiks z życia rodzinnego, np.: z okresu świątecznego,
wakacyjnego, feryjnego... Każda osoba w domu rysuje scenkę z życia
rodzinnego, a potem opowiadacie o tym co narysowaliście. Tworzycie z
Waszych dzieł jeden wspólny, duży komiks. Na pewno nikt takiego nie będzie
miał jak Wasz :-)
2. KODEKS MORALNY NASZEJ RODZINY.
Każdy z domowników ma wypisać zasady, normy i reguły postępowania
obowiązujące w Waszej rodzinie (np.: jesteśmy uczciwi wobec siebie,
pomagamy sobie wzajemnie, itd. ...).
3. SKOJARZENIA.
Każdy z członków rodziny ma za zadanie przedstawić za pomocą symbolu, czy
w formie rysunku hasło: "Moja rodzina", z czym ono się kojarzy każdej osobie
w waszym domu.
4. POCIĄG.
Każdy z Was (domowników) rysuje parowóz (taki, jaki umie), parowóz ma
ciągnąć 5 wagoników. Wagoniki muszą mieć w środku miejsce, aby móc w nie
wpisać:
I wagonik - moje marzenia i cele
II wagonik - moje lęki i obawy
III wagonik - moje mocne strony i moje zalety
IV wagonik - moje wady i moje słabości
V wagonik - najważniejsze, dla mnie, wartości życiowe.

5. GALERIA PORTRETÓW.
Kolejne zadanie dotyczy wypisania cech lub narysowania osoby, która wiele
znaczy w waszym życiu. Należy wypisać, czego nauczyliście się od danej
osoby, za co ją cenicie... Np.:
- od mamy nauczyłam się, by szanować innych, itd. ...
- od mojej nauczycielki nauczyłem się, że ...
6. KRĄG.
Będzie Wam potrzebny jeden but, powinien być czysty :) Wasza grupka
rodzinna staje w kręgu i podaje sobie but bez używania rąk! But nie może upaść.
Będzie dużo śmiechu :) :) :)
7. WYŚCIGI BUTÓW.
Nadal bawimy się z butami. Ustawcie się "gęsiego". Na dany znak (wymyślcie
go sobie) pierwsza osoba w rzędzie biegnie na koniec, niosąc but i wraca,
przekazując go następnej osobie. Trudność polega na tym, że za każdym razem
but ma być niesiony na innej części ciała. Ciekawe, jakie będziecie mieć
pomysły.
8. TOCZĄCY SIĘ LUDZIE.
Wszyscy kładziecie się na podłodze jeden obok drugiego, twarzą do podłogi,
czyli na brzuchu. Pierwsza osoba wtacza się na osobę leżącą obok niej, a potem
toczy się po plecach wszystkich leżących (może najbezpieczniej będzie, jeśli
dzieci będą toczyć się po rodzicach).
9. KŁĘBOWISKO.
Skoro już leżycie, to będziemy kontynuować zabawę na podłodze :) Leżycie
płasko na brzuchu z zamkniętymi oczami. Na dany znak czołgacie się po
omacku (nie wolno otworzyć oczu) do środka, gdzie macie się spotkać.
Czołgacie się dalej, teraz po sobie, ciągle z zamkniętymi oczami, aż utworzycie
skłębioną piramidę. Na koniec otwieracie oczy.
Pozdrawiam i życzę DZIECIOM wyjątkowego Dnia Dziecka :)
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