Zabawy dla małych dzieci 12-24m

Dlaczego zabawa z dzieckiem jest ważna?
Każdy maluch jest ciekawy świata i często bawi się sam, ale
w towarzystwie mamy lub taty dbamy o budowanie wzajemnych relacji,
uczymy komunikowania, wyrażania uczuć i własnych emocji. Dziecko
obserwuje nas, nasze gesty, mimikę twarzy, dźwięki i stara się je
powtarzać. Podczas wspólnych zabaw dziecko nabywa wiele nowych
umiejętności na przykład uczy się nazywania przedmiotów, kolorów,
kształtów, liczenia itp. Nie można liczyć, że tak zwane edukacyjne zabawki
interaktywne nauczą je tego za nas.
Każdy maluch któremu poświecimy trochę czasu będzie szczęśliwy,
bardziej pewny siebie, ciekawy świata i co raz częściej sam będzie
próbował eksperymentować i odkrywać swoje możliwości ☺

Inspiracje na zabawy z dziećmi w wieku od 12 m do 2 lat:

1. Wszelkiego rodzaju domki z koca, namioty, kartony niezwykle
oddziaływają na wyobraźnię każdego dziecka. Zabawy w a ku ku!, w sklep,
w dom, czy teatrzyk, to tylko kilka przykładów aktywności do których
dochodzi dzięki wykorzystaniu zwykłego kartonu.
2. 12 i 16 miesięczniaki są już wystarczająco duże i sprawne aby
porysować po chodniku lub tablicy kolorową kredą. To kolejna ciekawa dla
nich zabawa, aktywność i praca nad małą motoryką.
3. Polecam dla dzieci już od 12 miesiąca wszelkiego rodzaju układanki,
dopasowanki, nawlekanki. Większość z proponowanych na rynku
szczególnie tych drewnianych uczy logicznego myślenia, dedukowania,

wyciągania wniosków, precyzji ruchów, poszerza wiedzę o otaczającym
świecie, uczy kolorów, cyferek, wielkości i kształtów.
4. Przebieranie się i przymierzanie za dużych buty, czapek, szalików i
rękawiczek, to kolejna odkrywcza dla malucha zabawa. Dodatkowo
możemy ją urozmaicić przed lustrem strojąc różne miny.
5. Miski, garnki, chochle, łyżki to dopiero jest zabawa! Jeśli chcesz ją
dodatkowo urozmaicić wsyp do jednej miseczki na przykład fasolę i pokaż
dziecku jak może za pomocą łyżki przekładać z miski do miski lub do
garnka ziarna fasoli. Nie dość, że to fajna zabawa, dźwięki to jeszcze
dziecko uczy się obsługiwać łyżką i trenuje małą motorykę.
6. Pudełka lub butelki sensoryczne z pewnością zaciekawią każdego
maluszka. Do pustych opakowań wsypujmy różne przedmiotu, maluszek
potrząsa nimi, obserwuje i nasłuchuje. Dodatkowo do butelek
sensorycznych można dodać wodę, a nawet ją zabarwić. Maluszek będzie
obserwował wirujące przedmioty. Aby wsypany do wody brokat wolniej
opadał dodaj łyżeczkę gliceryny
7. Tańczymy i bawimy się przy muzyce. Możemy prosić żeby dziecko robiło
to co my, a my róbmy to co one. Będzie przy tym mnóstwo radości.
8. Pudełeczko sensoryczne. To zabawa dotykowa dla najmłodszych. Dzieci
wybieraj z pudełka przedmioty zupełnie inne pod względem dotyku.
Futerko, piórko, szyszka, szorstka gąbka, szeleszczący woreczek,
dzwoneczek itp.
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