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Mosty to bardzo trudne konstrukcje. Czy razem z dzieckiem uda Wam się taki 
zbudować? Przekonajcie się! Jedno jest pewne, uśmiechu wam nie zabraknie!

MOST DO ZABAWY

Materiały do zabawy

 y kartki
 y klej
 y taśma klejąca
 y zszywki
 y klocki
 y samochodzik
 y inne, dowolne rzeczy, które znajdują się w dziecięcym pokoju

Opis zabawy

Ustaw dziecku dwa krzesła naprzeciwko siebie.

Teraz wspólnie zastanówcie się, jak je ze sobą połączyć, tak, by po moście mógł 
przejechać mały samochodzik.

Możecie wykorzystać do tego kartki, które skleicie taśmą klejącą (to będzie most 
linowy) lub inną dowolną techniką.

Najważniejsza jest kreatywność i dobra zabawa!
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Jednorazowe kubeczki to świetny budulec na domowe konstrukcje. Przekonaj się, 
co z nich stworzycie razem z dzieckiem.

KUBECZKOWE BUDOWLE

Materiały do zabawy

 y jednorazowe kubeczki (im więcej tym lepiej)
 y kartki papieru
 y drewniane szpatułki (płaskie)

Opis zabawy

Przygotuj razem z dzieckiem materiały konstrukcyjne. Zarówno kubeczki, jak 
i szpatułki możecie pokolorować flamastrami lub farbami. Wtedy Wasze budowle 
będą bardziej kolorowe.

Zbudujcie wielką wieżę, im więcej pięter tym lepiej. Może Twoje dziecko zbuduje 
wyższą wieżę niż Twoja?

Możesz też zagrać w grę „nie zrzuć kubka”, która polega na tym, by ustawić kubki 
w wieżę zgodnie z zasadą kubek-kartka-kubek-kartka. Następnie pozwól dziecku 
wyjąć kartkę, ale tak, by nie spadły kubeczki, a wieża się nie przewróciła.
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Budowanie, to zabawa ucząca współpracy. Dlatego tym razem spróbuj zbudować 
razem z dzieckiem wieżę, wykorzystując do tego specjalny dźwig.

WIEŻA RODOŚCI

Materiały do zabawy

 y jednorazowe kubeczki
 y gumka recepturka
 y cztery długopisy

Opis zabawy

Pomóż dziecku przygotować dźwig. Wystarczy nałożyć cztery długopisy, zaczepiając 
gumkę na skuwkę.

Teraz razem z dzieckiem zostaniecie operatorami dźwigu. Ty trzymasz dwa długopisy 
i dziecko też dwa, napinając gumkę. Manewrując ściągacie kubeczek i rozpoczynacie 
budowę.

Jak wysoką wieże uda Wam się razem zbudować? Czy starczy Wam kubków? 
Przekonaj się, bawiąc się razem z dzieckiem!
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Do wioski Smerfów wprowadził się nowy Smerf który bardzo lubi mieć wszystko 
doskonale poukładane, dlatego poprosił o pomoc Smerfetkę Architetktę, by 
ustawiła wszystkie meble w jego nowym domku.
Na przygotowanym planie rozłóż meble, wrysowując je w poszczególne kratki. 
Zadbaj o to by meble były rozłożone funkcjonalnie, a Smerf miał wszędzie 
przestrzeń do poruszania.

SMERFNY DOMEK
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