Zabawy na nadmiar energii
Jak zagospodarować energię dziecka, które potrzebuje ruchu w sytuacji kiedy nie można wyjść z domu? W
Internecie pojawia się wiele ciekawych propozycji. Ludzie dzielą się swoimi pomysłami. Z humorem próbują
przetrwać czas kwarantanny. Pod spodem kilka propozycji zabaw zebranych w jednym miejscu.
1. Poduszki (Źródło: kreatywniewdomu.pl)
Wystarczy położyć na podłodze kilka poduszek i
zaproponować dziecku kilka prostych zabaw np. wskocz i
zeskocz na poduszkę- to dopiero rozgrzewka Po ułożeniu
poduszek w rządku można przeskakiwać z jednej na drugą.
Można również zrobić sobie zawody. Każda osoba będzie
wtedy potrzebowała dwóch poduszek. Najlepiej żeby były tej
samej wielkości (żeby było sprawiedliwie). Zabawa polega
na przechodzeniu z poduszki na poduszkę przekładając jedną
z nich (tą, z której się zeszło) przed siebie. Kto pierwszy
dotrze na linię mety ten wygrywa

2. Zrób tak jak ja (Źródło: kreatywniewdomu.pl)
Na podłodze wyklejamy np. taśmą izolacyjną (łatwo ją
później usunąć) pola dokładnie takie same dla wszystkich
uczestników zabawy. Jedna osoba wykonuje sekwencje
ruchów w obrębie pól, a reszta musi je powtórzyć. Rolami
można się oczywiście zamieniać, tak żeby każdy mógł
spróbować swoich sił zarówno jako prowadzący zabawę,
jak i ten co musi wykazać się dobrą pamięcią powtarzając
to, co pokazał prowadzący. Dobra zabawa murowana

3. Tor przeszkód
W tej zabawie możemy wykorzystać wszystko co przyjdzie
nam do głowy: meble, zabawki, tunele z materiału, koce,
sznurek, itd. Przy wykorzystaniu wybranych przez nas
przedmiotów wyznaczamy trasę toru i wymyślamy
zadani/przeszkody. Za każdym razem możemy wykorzystywać
inne przedmioty, tak żeby tor był za każdym razem inny. Dobra
zabawa gwarantowana!
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4. Guma do skakania
Kto z nas dorosłych nie skakał w dzieciństwie przez gumę?
Zabawa niegdyś bardzo powszechna, obecnie praktycznie
zapomniana. A szkoda, bo świetnie rozwija koordynację
ciała, pamięć ruchową i wciąga tak, że można nic innego nie
robić przez cały dzień Zabawa ta to również świetny sposób
na odświeżenie wspomnień z dzieciństwa i pokazanie naszym
pociechom jak kiedyś się bawiliśmy. Jeśli nie macie w domu
specjalnej gumy do skakania można z powodzeniem
wykorzystać zwykłą gumę odzieżową.
5. Pajęczyna
Do tej zabawy potrzebny jest długi sznurek lub tasiemka (może być w kilku kawałkach) oraz kilka krzeseł.
Krzesła rozstawiamy w odległości około 2 metrów od siebie. Rozciągamy sznurek na wysokości około 10
cm zahaczając go o nogi krzeseł i przeplatając między sobą, tworząc w ten sposób pajęczynę. Sznurek
możemy również zahaczać o inne
wystające elementy mebli np. uchwyty.
Dzięki temu uzyskujemy świetny plac
zabaw. Zabawa może polegać na tym,
żeby przejść na drugą stronę nie dotykając
żadnego sznurka. Można wyznaczyć
konkretną trasę, którą trzeba przejść (np.
wyklejając ją taśmą na podłodze) lub
przechodzić w sposób dowolny. W innej
formie można umieścić w kilku polach
pajęczyny różne przedmioty i poprosić by
dziecko pozbierało je w odpowiedniej
kolejności pamiętając oczywiście o tym,
żeby nie dotknąć sznurka. Form zabawy
może być wiele. Ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia

Oprócz tego, że każda z tych zabaw pozwoli zagospodarować energię dziecka w bezpieczny sposób, to
zapewni świetną zabawę przy jednoczesnym ćwiczeniu wielu ważnych dla rozwoju funkcji takich jak:
koordynacja ruchowa, koncentracja uwagi, orientacja w przestrzeni, czy pamięć.

Życzę dobrej zabawy!
Agnieszka Bystra-Grabowska, psycholog
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