
Pomysły na rozwojowe zabawy do kolekcji “Noc”

1. Zróbmy dobry wstęp!
Warto opowiedzieć dziecku o tym, że otaczać go będzie nowy, magiczny
świat prosto z bajki. Na swoich ścianach dziecko znajdzie nowych
wyjątkowych przyjaciół! Już niedługo pozna historię króliczka Kajtka, który nie
może zasnąć a kolejne historie będą powstawać podczas Waszych
wspólnych zabaw!

2. Czytamy bajkę! O tym czemu wspólne czytanie z dziećmi jest ważne,
pisałyśmy na swoim blogu. Z tego tekstu dowiesz się jakie funkcje poznawcze
rozwija wspólne czytanie i że jest jednym z najlepszych sposób na budowę
relacji dziecka z rodzicem.
Czytając bajkę “Kołysanka” pokazujcie jej bohaterów na ścianie, jeśli dziecko
zatrzyma swoją uwagę na czymś konkretnym, zatrzymajmy się i
porozmawiajmy z nim/nią o tym konkretnym elemencie. Na początku bajka
ma być narzędziem do wspólnego odkrywania pokazanego świata i czasu
razem, z wiekiem dziecko bardziej zainteresowane historią i będzie potrafiło
dłużej skupić na niej uwagę.

3. Poznajemy bohaterów

Gdy nasze historie są już na Waszych ścianach czas jeszcze lepiej poznać
bohaterów:

- Dotknijcie ich i wskażcie na te, które są wyżej - jakie mają kolory i kształty?
- Ilu jest bohaterów? Czy wszyscy bohaterowie są tak samo duzi? Może

niektórzy są mniejsi a inni więksi?
- Czy potraficie policzyć wszystkie świetliki i gwiazdy?
- Wskażcie razem bohaterów - czy znaleźliście tych którzy są potrafią latać i

tych, którzy świetnie skaczą?
- Napisz na kartce pierwsza litere każdego z bohaterów niech dziecko zgadnie

kogo mamy na myśli, w ten sposób ćwiczymy z dzieckiem litery

https://printedstories.store/pl/p/31-Naklejki-scienne-Noc-XL/96
https://printedstories.store/czemu-wspolne-czytanie-jest-wazne
https://printedstories.store/zabawa-jako-sposob-na-bycie-w-relacji-z-dzieckiem


4. Zabawa na spostrzegawczość

Szukajcie poszczególnych bohaterów albo elementów razem z dziećmi - to
idealna zabawa dla najmłodszych, która uczy nie tylko rozpoznawania
zwierząt/przedmiotów, ale pokazuje też dzieciom, że sztuka różnie interpretuje
rzeczywistość, interpretacja kolorów i kształtów może zależeć od woli twórcy.

5. Puzzle! Skorzystajcie z pliku do pobrania na naszym blogu - znajdziecie tu
wzór naszej fototapety do wydruku na kartce A4. Naklejcie ją na karton (tak,
najlepiej wykorzystać ten nasz) i potnijcie zgodnie z Waszym pomysłem. Puzzle
gotowe!

6. Jest - nie ma! Skorzystaj z kart jakie możesz pobrać na naszym blogu. Rozłóż
przed dzieckiem wszystkie karty, a następnie zabierz jeden element. Zadaniem
dziecka będzie odgadnięcie, który element zniknął. Zabawa wspierająca
koncentrację - gotowa.

7. Zabawy ze sztuką

a. Wskazując dziecku wybrane elementy, opowiadaj mu o kolorach i
różnych odcieniach. Skorzystaj z książek, które masz i jeśli możesz pokaż
te same elementy stworzone przez innych artystów (np. księżyc, gwiazdy,
sowę itp.). Opowiedz o różnicach, które widzisz. Pamiętaj, że dzieciom (i
dorosłym!;)), niezależnie od wieku, lepiej się słucha historii, możesz więc
śmiało skorzystać z naszych bajek i opowiadając o króliku Kajtku wspomnieć
jego imię i historię, w której jest.

b. Weźcie kredki lub farby i wybierzcie kolory, które występują na Waszej
tapecie lub naklejkach.

W zależności od tego, czy Wasze dzieci już malują/rysują/bazgrolą usiądźcie
przed fototapetą/naklejkami i zacznijcie "rysować" tak jakbyście chcieli je
przerysować. Bawcie się razem z dziećmi, każdy na swoich kartkach,
opowiadajcie dzieciom co rysujecie. Okrągły księżyc, gwiazdki,  drzewa to
idealni bohaterowie ekspresji twórczej! Kartka pełna kolorowych odcisków
paluszków Waszych dzieci to dla nich też doświadczanie!

Pamiętajcie, żeby nie wyręczać dziecka, nie poprawiać, nie rysować za niego.

c. Pokaż dziecku elementy, które możecie znaleźć w Waszych historiach.
Wieczorem razem z dzieckiem zobaczcie księżyc i gwiazdy, opowiedz dziecku
o nocy. Na kartce pozwól dziecku narysować ciemne niebo pełne gwiazd -
pierwsze kreatywne prace gotowe! Podczas zabaw nawiązujcie do historii,
jakie stworzyliście na ścianach - dzieci będą chętniej w nich uczestniczyć!

d. Jeśli wybraliście naklejki - nie wyrzucajcie arkusza! Wykorzystajcie go
jako szablon do wyklejanek z plasteliny. Wzorujcie się na kolorach wybranych



przez artystkę, albo zaproponujcie swoje własne. Kształty po wyklejonych
naklejkach pomogą dzieciom na stworzenie swoich wersji nocnych historii.

e. Poznajemy kształty  - narysuj dziecku kształt księżyca, gwiazdkę,
prostokąt i pozwól mu za pomocą kredek, farbek, paluszków wypełnić środek.
Dzięki tej zabawie dziecko poznaje kształty i uczy się granic przedmiotów.

f. Kolory jesieni - podczas jesiennego spaceru pozbierajcie razem jesienne
skarby. Zebrane kamyki, szyszki i liście możecie pomalować farbami i zrobić z
nich przestrzenne dzieła sztuki. Liście dodatkowo możecie odbić kolorową
stroną na kartonie lub kartce tworząc kreatywne stemple.

8. Zabawy logopedyczne

a. Rozpoznawanie głosów - naśladuj głosy, które możemy znaleźć na
fototapecie lub naklejkach, następnie prosimy dziecko żeby je rozpoznawało.
Koniecznie zamieńcie się rolami!

● Sowa - hu hu hu
● Królik - kic kic
● Odlatuje ptaszek - frrr
● Flet - fi fi fi
● Usypianie - aaa aaa
● Uciszanie - cii ciii

b. Buziaki na dobranoc - pozwól dziecku przed snem na przesyłanie całusków
(wargi wysunięte do przodu, cmokanie) wszystkim bohaterom bajki.
Koniecznie ucałujcie księżyc, małego królika i gwiazdki.

9. Dzień dobry i dobranoc!

Rytuał przed snem to bardzo często ogromne wsparcie w pokazaniu maluchom,
że zbliża się pora snu. Codziennie powtarzane czynności są dla najmłodszych
jasnym sygnałem na to, że kończy się dzień. Jednym z elementów rytuału może
być codziennie

mówienie “papa, dobranoc!” wszystkim misiom i bohaterom na ścianie. Misie
możemy przytulić i położyć, jakby właśnie kładły się spać, bohaterów na tapecie i
naklejkach  możemy pogłaskać do snu - niech wypoczywają i zbierają siły na
zabawę następnego dnia! ;) Nie zapomnijcie się ze wszystkimi przywitać, i z
“dzień dobry” powitać kolejny dzień!



10. Poznajemy bohaterów cd! Kilka kluczowy faktów na temat naszych
bohaterów znajdziecie poniżej. Jeśli Wasze dzieci są starsze, skorzystajcie z
linków do filmów. Jesteśmy pewne, że Wasze dzieci będą chętnie naśladować
dźwięki wydawane przez Sowę albo próbować skakać jak Królik Kajtek!
Wykorzystajcie materiały do zabaw logopedyczno-ruchowych.

Sowa Matylda

- Największa sowa to Puchacz - a najmniejsza to Sóweczka.
- Nie wszystkie sowy są aktywne nocą. Do aktywnych w ciągu dnia należy

sowa błotna i wspomniana powyżej sóweczka
- Oczy sów są nieruchome ale mogę obrócić głowę  o 270 stopni.
- Sowy potrafią latać bezszelestnie

You Tube:
https://www.youtube.com/watch?v=MD-lKV5ll4w
https://www.youtube.com/watch?v=Cg7ba2VuomM

Królik Kajtek, królik Europejski Dziki

- Występują na terenie całej Europy. Długość ciała królika to ok 50 cm, długość
ucha 70–80 mm. Są świetnymi skoczkami, skaczą na odległość nawet 3
metrów.

- Króliki rzadko jedzą marchewkę, uwielbiają za to jej nać.
- Króliki mruczą, gdy są zadowolone!
- Króliki widzą niemal wszystko dookoła siebie - ich pole widzenia ma prawie

360 stopni, dzięki temu, że ich oczy rozstawione są dokładnie po bokach
głowy.

- Zęby królików rosną przez całe ich życie.

You Tube:

https://www.youtube.com/watch?v=q7e5knCl_b0

Księżyc

- Jedyny naturalny satelita ziemski, piąty co do wielkości księżyc w Układzie
Słonecznym.

- Księżyc nie ma atmosfery. Powierzchnia Księżyca nie jest chroniona przed
promieniami kosmicznymi, meteorytami i wiatrami słonecznymi i

https://www.youtube.com/watch?v=MD-lKV5ll4w
https://www.youtube.com/watch?v=Cg7ba2VuomM
https://www.youtube.com/watch?v=q7e5knCl_b0
https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/natura


charakteryzuje się ogromnymi wahaniami temperatury. Brak atmosfery
oznacza, że na Księżycu nie słychać dźwięku, a niebo zawsze wydaje się
czarne.

- Pierwszym człowiekiem, który postawił stopę na Księżycu w 1969 roku był
Neil Armstrong na misji Apollo 11, a ostatnim człowiekiem, który chodził po
Księżycu w 1972 roku był Gene Cernan na misji Apollo 17. Od tego czasu
Księżyc jest odwiedzany tylko przez bezzałogowe pojazdy

- Księżyc nie jest okrągły – ma kształt bardziej przypominający jajko.
- Gdyby ziemia nie miała księżyca, nasze dni miałyby tylko 6 godzin.
- Współczesne telefon komórkowy ma większą moc obliczeniową niż

komputery używane do lądowania na Księżycu Apollo 11.

You Tube:

https://www.youtube.com/watch?v=QtdqgAIp9TQ
https://www.youtube.com/watch?v=qdf6oBphW00

Nietoperz Gucio

- Na świecie możemy spotkać blisko 1360 gatunków!
- W Polsce do tej pory stwierdzono obecność 25 gatunków.
- Niezwykłą cechą jest też wykształcenie echolokacji jako podstawowej

zdolności postrzegania świata. Ultradźwięki emitowane przez specjalne
struktury w pyszczku lub nosie, odbijają się od przeszkód i jako echo są
odbierane przez czułe uszy zwierzęcia.

- Nietoperze są małymi zwierzętami, ważą od 1,7 g do 1,35 kg. Rozpiętość
skrzydeł tych największych dochodzi do 170 cm.

- Większość gatunków nietoperzy żywi się owadami, ale są również gatunki
mięsożerne, roślinożerne i owocożerne

You tube:

https://www.youtube.com/watch?v=Cs3T7NwFYCo
https://www.youtube.com/watch?v=TPgkNSGQxfA
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