Za chwilę jeden z najbardziej wyczekiwanych weekendów.
Majówka, a wraz z nią kilka dni, które warto spędzić w kreatywny sposób.
Dla wszystkich tych, którzy zostają w domu, mamy kilka pomysłów na
spędzenie czasu. Co zrobić, by majówka w domu była niezapomnianą
przygodą? Poznajcie nasze propozycje!

Zabawy na majówkę

1. Majówkowa zabawa w puszczanie latawców
Ten rodzaj zabawy dobrze sprawdzi się zarówno dla młodszych, jak i starszych dzieci.
Należy nauczyć się utrzymać latawiec na wietrze.

2. Przeciąganie liny
Idealna zabawa by trochę się pobrudzić i poczuć jak na prawdziwym obozie. Do tego
zadania potrzebujemy tylko kawałek liny, wyznaczenie granicy i podziału na dwie
drużyny. Zadanie wygrywa paczka dzieciaków, która przeciągnie drużynę przeciwną
przez granicę.

3. Poszukiwanie skarbów
Jak na prawdziwych poszukiwaczy przygód przystało trzeba znaleźć ukryty skarb. Do
zadania potrzebujemy kilka kolorowych kopert i naszego tytułowego skarbu, którym
może być jakaś wymarzona zabawka lub po prostu coś słodkiego. Rodzic ustawia
pierwszą kopertę w widocznym miejscu, aby dziecko mogło ją bez problemu znaleźć.
W kopercie podajemy komendę (np. idź 4 kroki w lewo), w mniej więcej tej
odległości musi znajdować się kolejna komenda (np. zrób 3 wielkie kroki do przodu)
itd., aż dziecko dotrze do schowanego przez nas skarbu.

4. Malowanie dłońmi
Przygotuj farby plakatowe. Rozłóż na podłodze stare gazety. Tym razem pędzle nie są
Ci potrzebne! Niech dziecko wkłada paluszki do farb i maluje nimi! Jeśli jesteście
odważni, zmodyfikujcie zabawę i zamiast dłoni użyjcie… stóp! To prawdziwie
rodzinna i pełna śmiechu zabawa na majówkę!

5. Tipi
Popularne tipi to namiot, który jest częstym dodatkiem dziecięcych pokoi. Na
majówkę, która warto przenieść tipi do ogrodu lub na balkon. Taki namiot z łatwością
można stworzyć również samodzielnie. Wystarczy kilka dłuższych patyków, koce
oraz sznurki. Gotową konstrukcję warto też nieco ozdobić. Może tipi w stylu
indiańskim? Przydadzą się np. girlandy z piór i ułożone wokół patyczki symulujące
ognisko. Wspólne budowanie i przebywanie w tipi już jest zabawą. Mimo to warto
połączyć ten czas np. z piknikiem w ciągu dnia.

6. Wielościany
Kolejnym pomysłem są wielościany z kolorowych patyczków. Pomogą w rozwijaniu
kreatywności i na pewno przydadzą się w nauce matematyki

7. Masa balonowa
Prosty przepis na masę balonową. To doskonała zabawa sensoryczna, która sprawia wiele
radości, a przy okazji dmuchając wielkie balony wykonujemy ćwiczenia logopedyczne.

Możecie obejrzeć, jak w domu wykonać taka masę:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=24&v=yfbOkfm-i18&feature=emb_logo

8. Piankolina
Prosty przepis na piankolinę z mąki, przepis na masę plastyczną. Zabawa piankoliną według
domowego przepisu zawsze sprawia dużo radości. Zabawy dla dzieci w domu oparte
o doznania sensoryczne niezwykle pobudzają wyobraźnię i rozwijają twórcze myślenie:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=w_cupttsuJg&feature=emb_logo

9. Zabawa manipulacyjna z labiryntem DIY na kawałku kartonu:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=CbY9k3WQgyI&feature=emb_logo
Taki labirynt możecie wykonać samodzielnie z różnych materiałów, skrawków, rzeczy
niepotrzebnych”-)

