POMYSŁY NA WSPÓLNE ZABAWY Z DZIEĆMI W DOMU nr 2
Witam serdecznie 
Mam na imię Monika
Zapraszam Was do kolejnych wspólnych zabaw rodzinnych,
dających wiele radości i odprężenia, a są to::
„Szukamy skojarzeń”, „Rysujemy po ciemku” ,
„Znajdź szczegóły” i „Zabawa w synonimy”
1. Zabawa: Szukamy skojarzeń

Wybieramy rzecz, obiektu czy roślinę lub zwierzę. Wyboru dokonujemy wspólnie.
Szukamy skojarzeń dotyczących wybranego zwierzęcia. Zachęcamy dzieci do
wymienienia jak największej liczby takich skojarzeń związanych z wybranym
tematem. Prosimy też dzieci o uzasadnienie skojarzenia.
Np. wybieramy słowo – zwierzę „pszczoła”
Pszczoła jest pożyteczna, bo zapyla rośliny, zbiera nektar i produkuje zdrowy dla
organizmu człowieka miód
Pszczołom zawdzięczamy produkcję 1/3 żywności itp.
Inny przykład: wybieramy słowo – roślina „drzewo”
Drzewo jest jak skała, nie można go przesunąć i jest jak ona silne i twarde.
Drzewo jest jak dom, bo mieszkają w nim różne zwierzęta itp.
Zabawa ma kilka ważnych zalet, przede wszystkim może w niej brać udział dowolna
liczba osób, dodatkowo zmusza do myślenia i poszerza wiedzę gracza.
Zabawa daje dużo radości, skłania do koncentracji uwagi i rozwija wyobraźnię.
Jest to też świetna rozrywka rodzinna.
Życzę miłej zabawy 
2. Rysujemy po ciemku

Uczestnicy zabawy rysują jakiś obiekt zadany przez prowadzącego ale z zawiązanymi
oczami. Uczestnik jednak nie rysuje sam obiektu tylko czeka na konkretne
instrukcje prowadzącego, który podaje w dowolnej kolejności jakie części ciała należy
narysować. Ważne jest, żeby zmieniać kolejność rysowania części ciała, bo wówczas
jest największa zabawa.
Na przykład rysujemy słonia:
- narysuj przednią lewą nogę,
- narysuj łeb,
- narysuj ogon
Po zakończonym rysowania uczestnicy chwalą się swoimi dziełami.
Efekty są rewelacyjne a zabawa przednia 
Zabawa przede wszystkim uczy komunikacji rodzic-dziecko ale także rozwija
wyobraźnię.
Życzę miłej zabawy 
3. Znajdź szczegóły

Każdy uczestnik tej zabawy rysuje swój obrazek, im bardziej szczegółowy tym lepsza
zabawa.
Gdy wszyscy są już gotowi pierwsza wylosowana osoba zaczyna zabawę:
pokazuje swój obrazek przez trzydzieści sekund.
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Następnie odwraca się i nanosi na nim jakąś zmianę: np. coś dorysowuje lub
wymazuje z obrazka.
Pokazuje swoje dzieło jeszcze raz i pyta innych uczestników „Znajdź szczegóły - co
się zmieniło?
Kto znajdzie różnicę, jako następny pokazuje swój rysunek.
Zabawa trwa tak długo, dopóki wszyscy nie pokażą swoich ilustracji.
Zabawa daje wiele uśmiechu i skłania do koncentracji uwagi i rozwija wyobraźnię i
percepcję wzrokową.
Życzę miłej zabawy 
4. Zabawa w synonimy

Zabawa polega na tym, że na początku dokonujemy wspólnie wybory słowa, do
którego będziemy szukać synonimów (wyrazów bliskoznacznych).
Uczestnicy albo mówią po kolei synonimy danego wyrazu do momentu aż pomysły
nam się skończą. Drugi sposób zabawy to zapisywanie skojarzeń na kartce. Wówczas
wygrywa ten, który wymyśli jak najwięcej synonimów.
Możemy też dodać skojarzenia do tego słowa wówczas zabawa jest jeszcze bardziej
rozwinięta.
Na przykład. wybieramy słowo „dom”
Wybrane synonimy i skojarzenia:
apartamentowiec, biurowiec, bliźniak, blok, blokhauz, budynek, domek, domostwo,
drapacz chmur, gmach, kamienica, nieruchomość, chałupa, chata, ciepłe gniazdko,
cztery kąty, lokal, mieszkanie, ognisko domowe, rodzinne progi, siedlisko, siedziba,
strzecha, własny kąt, apartament, gniazdo rodzinne, schronienie, budowla, pałac,
willa, gospodarstwo, mienie, kwatera, locum, miejsce, domeczek, miejsce stałego
pobytu, lokal mieszkalny, mieszkanko, budynek mieszkalny, chatka, domuś, miejsce
bytowania, miejsce życia, gospodarstwo domowe, kamieniczka, obiekt mieszkalny,
posiadłość, rodzina, ród, krąg rodzinny, ognisko, wspólnota rodzinna, budyneczek,
familok, gmaszysko, kompleks, konstrukcja, obiekt, dom rodzinny, stare śmieci itp.
Zabawa daje dużo radości, skłania do koncentracji uwagi, rozwija wyobraźnię,
poszerza wiedzę i rozwija słownictwo.
Jest to też świetna rozrywka rodzinna.
Życzę miłej zabawy 
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