Zabawy edukacyjne dla 2-3 latka

Zabawy dla 2-3 latka to wyzwanie dla wszystkich rodziców. Maluchy w tym
wieku, to żywe skarby, ciekawe świata, pragnące każdego dnia nowych
doznań… Wszelkie zabawki szybko się nudzą, więc musimy znaleźć dla
nich nowe zastosowanie w ciekawej zabawie.
Przytoczę propozycje na kreatywne spędzanie czasu z dzieckiem, a może
nawet z grupą dzieci. Znajdą się tu inspirujące i proste pomysły nawet dla
starszych dzieci, aby zaciekawić i spędzić niebanalnie czas z całą rodziną.
Po kliknięciu na hiperłączę otworzy się strona z opisem konkretnej zabawy.

Zabawy rozwijające motorykę małą
1. Wszelkie zabawy wymagające od dziecka manipulacji palcami, uczące
precyzji trenują małą motorykę i przygotowują do nauki pisania. Łowienie
rybek czyli nawlekanie małych makaroników za pomocą słomki to duże
wyzwanie dla najmłodszych.
2. Rysownie, kolorowanie, dorysowywanie, łączenie w pary, szukanie
podobieństw i różnic to zabawy przygotowujące dziecko na nauki pisania i
czytania.
kliknij i pobierz darmowe szablony do druku

3. Nauka i zabawa w oparciu o zmysły dostarcza dziecku wielu ciekawych
wrażeń.
4. Zabawy piaskiem kinetycznym lub domowym wykonanym z mąki to co
prawda często bałagan w domu, ale dla dziecka niezwykle rozwijająca
i pobudzająca wyobraźnię zabawa. Oczywiście latem zdecydowanie
najlepszy piasek jest na podwórku.

5. Wspólne wykonanie pomponików z włóczki. Poznajcie łatwy sposób, a
zobaczycie ile radości przyniesie waszemu taka wspólna manualna zabawa
dziecku.
6.
Prosty
przepis
na
udaną
zabawę.
Samodzielnie
wykonana Piankolina zajmie dziecko i sprawi dużo radości na długi czas.
Świetna propozycja dla przedszkolaków. Kliknij na zdjęcie i przejdziesz do
pełnego opisu oraz zobaczysz nasz film z zabawy.
7. Rozwój małej motoryki, wspólne malowanie makaronowych rybek
i trening w chwytaniu klamerkami.
8. Pacynki wykonane samodzielnie ze skarpetek, czy rękawiczek i zabawa
w teatrzyk. To wspaniała nauka zachowań społecznych, rozwijająca mowę,
wyobraźnię i oddziałująca terapeutycznie.
9. Tworzenie „masek uczuć”, czyli zabawa w oparciu o emocje, rozmowa
o emocjach, rozpoznawanie emocji, strojenie różnych śmiesznych min.
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