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Czas na pomyslowosc!
T Y L K O  J E S Z C Z E  K I L K A  S Ł Ó W  W S T Ę P U

Ostatni z serii mini ebooków, o tym w jaki sposób można spędzać czas z
dzieckiem w domu, to nasza perełka. Wcale nie dlatego, że jest odkrywczy,
zawiera jakieś życiowe prawdy, czy przekazuje jakąś tajemną wiedzę...
Wręcz przeciwnie: to, co tu opisałyśmy, to ukłon w stronę rodziców, którzy
czasem mają świetny humor... Ale czasem mają też trochę gorszy. To efekt
pracy nad przyznawaniem przed sobą, że nie zawsze musimy mieć głowę
pełną pomysłów, plecak pełen farbek, kredek, pędzli, dłut, tekturek,
wyciorków, pomponików i brokatu, żeby być razem. Że od czasu do czasu
odpuścić, to nie znaczy "olać". To znaczy: używać tego co mamy pod ręką,
czyli swojego sprytu :) 
Metoda pustych rąk polega na zabawie z dzieckiem przy użyciu: NICZEGO
(lub czasem wyjątkowo czegoś, co AKURAT mamy pod ręką). To zabawy
nie wymagające piłki, przyborów plastycznych, ani gier planszowych. Ta
metoda świetnie sprawdza się podczas zabaw na świeżym powietrzu, ale
kiedy wymaga tego sytuacja, bez problemu można ją przenieść na grunt
podłogi Waszego domu/mieszkania. I pomysły właśnie na takie spędzanie
czasu z dzieckiem chcemy Ci podrzucić! 
Pssst... Dbałyśmy o to, żeby część z tych zabaw wymagała od rodzica
wyłącznie siedzenia w miejscu :) Modyfikuj je dowolnie, dodawaj, odejmuj co
potrzebujesz. To ma działać dla Was faktycznie, a nie teoretycznie, więc:
testujcie!

,,-



Jedna osoba jest Babą Jagą, dzieci/rodzice stoją w wyznaczonym (linia
startu) miejscu. Uczestnicy mają za zadanie dobiec jak najszybciej do Baby
Jagi. Baba Jaga jest odwrócona tyłem i z zamkniętymi oczami odlicza raz,
dwa, trzy, babajaga patrzy - na słowo patrzy odwraca się, a uczestnicy
zabawy zastygają w bezruchu. Baba Jaga sprawdza czy nikt się nie rusza i
próbuje rozśmieszać nieruchomo stojące dzieci. Ten, kto się poruszy, idzie
na początek. Baba Jaga  odlicza: raz, dwa, trzy, babajaga patrzy! Ten, kto
pierwszy dobiegnie do Baby Jagi wygrywa i staje się Babą Jagą.

1. Baba Jaga patrzy
 

2. Zimno, cieplo 
 

Stara, dobra i zapominana zabawa w zimno, ciepło, gorąco. Polega na
chowaniu jakiegoś przedmiotu przed pozostałymi uczestnikami zabawy.
Następnie druga osoba szuka przedmiotu i jeśli się od niego oddala, osoba
która wie gdzie ten przedmiot się znajduje mówi: "zimno", "lodowato" (im
dalej tym zimniej). Jeśli dziecko przybliża się do przedmiotu mówimy
"ciepło", "cieplej", lub jeśli jest bardzo blisko: "gorąco!"
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3. Musztra
 

Kolejną zabawą, która sprawdzi się na pewno wśród młodszych dzieci jest
musztra. Rodzic może spokojnie usiąść (jako generał) i wydawać rozkazy:
"Szeregowy! Maszerujemy do kuchni! W tył zwrot! Padnij! Powstań!" - koniec
tej zabawy jest tam, gdzie kończy się wasza wyobraźnia i pomysły na to, co
może robić żołnierz (a mogą to być też róznego rodzaju misje).

4. Zamiana ról
 

Ciekawa zabawa, która może powiedzieć nam coś o tym, jak relację rodzic-
dziecko postrzega nasze dziecko. Zabawa polega na zamianie ról - dziecko
ma 'udawać' mamę/tatę, a rodzic wciela się w swoje dziecko. To ważne, by
rodzic nie przedstawiał swojego dziecka w sposób karykaturalny (ukazanie
jako niekompetentnego dzidziusia), warto zbliżyć się do prawdy - zabawa nie
polega na wyolbrzymianiu reakcji i emocji dziecka, aby pokazać mu, jak
ciężko jest się nim na co dzień zajmować ;) Warto obserwować w jaki
sposób dziecko zwraca się do nas, będąc przez chwilę rodzicem, ponieważ
powie nam to wiele o jego odbiorze waszej relacji.
 



5. Co to za dzwiek?
 

Rodzic wydaje dźwięki, może grać na różnych zabawkach i dostępnych
przedmiotach, stukać w różne powierzchnie, wykonywać różne czynności jak
np. przelewać wodę, grać na garnkach, pukać w okno itp. Odgadujące dzieci
mają opaski na oczach i zgadują jak powstał usłyszany dźwięk. Pytamy:
“Skąd dochodzi dźwięk?” odpowiedź: "Z kuchni!", potem możemy pytać "A
co wydaje ten dźwięk!" odpowiedź: "Mama stuka w garnki" albo "Garnek!"

6. Gdzie to jest?
 

Rodzic pyta dziecko gdzie znajduje się znany mu przedmiot. Dzieci mają za
zadanie odgadnąć (przypomnieć sobie - świetny trening pamięci!) gdzie
dany przedmiot się znajduje. Np. “Gdzie są skarpetki?” - W komodzie!“
następnie dziecko ma zadanie pobiec i sprawdzić, czy dany przedmiot
faktycznie tam jest. To dobry wstęp do zabawy w sprzątanie :)
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7. Bohaterowie i
czarne charaktery

 
To jedna z tych zabaw, w których możliwe, że rodzic sobie... usiądzie :)
Wymyślamy role dla wszystkich uczestników zabawy, rodzic przyjmuje rolę
czarnego charakteru, który musi zostać pokonany/przechytrzony.
Przykładem takiej zabawy jest "Kopciuszek i zła macocha". Nie musimy być
bardzo złą macochą, żeby zabawa miała sens - wystarczy wydawać
polecenia typu: Kopciuszku! Nie pójdziesz na bal, jeśli nie poukładasz tych
zabawek! Kopciuszku, na bal pójdziesz tylko jeśli wszystkie światła w domu
zostaną zgaszone! - itd. itp. Można także przyjmować rolę kogoś miłego, kto
prosi o pomoc, np. wróżki chrzestnej, która prosi dzieci o ugotowanie jej
pysznego obiadu, aby mogła wrócić do zdrowia. Granice zabawy są jak
zwykle tam, gdzie koniec waszej wyobraźni :) To jedna z tych zabaw, która
w kreatywny sposób może zachęcić dzieci do wykonywania swoich
obowiązków domowych, więc warto wykorzystywać ją podczas sprzątania,
ubierania się w piżamkę itd. 



Bonus: Dzieci kontra
wirus

 

Zabawa, podczas której dzieci swobodnie przyswajają zasady higieny rąk i
twarzy. Potrzebne będą dostępne w domu poduszki (im więcej tym lepiej!).
Poduszki to wirusy, które rozsypujemy na podłodze. Zadaniem uczestników
zabawy jest przejść z jednego końca pokoju na drugi mijając rozsypane
poduszki bez dotknięcia ich. Każdorazowe dotknięcie “wirusa” skutkuje
szybkim biegiem do łazienki i myciem rąk z głośnym odliczaniem do 20 i
szybkim powrotem do zabawy ;)  Możemy zmodyfikować zabawę o
dodatkowe “obostrzenia":
Kwarantanna - czekasz jedną kolejkę.
Odkażanie - dwa obroty i stanie na jednej nodze przez 5 sec. 
Zasady bezpieczeństwa - dzieci z pomocą rodzica przypominają o tym jak
należy chronić się przed wirusami (dokładne mycie rąk minimum 20 - 30
sec., mycie rąk po powrocie ze spaceru, przedszkola itp., Nie dotykanie
newralgicznych miejsc takich jak: guziki w windzie, klamki, poręcze itd.)
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