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Dobry przywódca, to taki, który ufa swoim Smerfom, i któremu ufają Smerfy. Tylko 
tak można pokonać każdy labirynt.

LABIRYNT ZAUFANIA

Materiały do zabawy

 y piłeczki (pingpongowe lub inne)
 y kartki papieru
 y szalik lub podłużny skrawek materiału

Opis zabawy

Razem z dzieckiem przygotujcie tor przeszkód. Ułóżcie w pokoju piłeczki i kartki, 
w taki sposób, by później móc je wyminąć.

Nałóż dziecku przepaskę na oczy, wykorzystując np. szalik.

Teraz będziesz nawigacją. Mówiąc, jak i gdzie ma się poruszać, musisz przeprowadzić 
swoje dziecko przez stworzony labirynt.

Po pierwszej turze zamieńcie się miejscami.
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Przywódca musi potrafić zaciekawiać. A nie ma nic bardziej interesującego niż 
dobre opowieści.

SMERFNE OPOWIEŚCI

Materiały do zabawy

 y 10 dowolnych przedmiotów

Opis zabawy

Przygotuj dla dziecka 10 dowolnych przedmiotów z domu. Ułóż je na stole przed 
dzieckiem.

Razem z dzieckiem wybierz przedmiot, który będzie głównym bohaterem opowieści.

Rozmawiając ustalcie, z którymi przedmiotami i w jakiej kolejności spotka się wybrany 
bohater.

Następnie, wspierając dziecko, stwórzcie historię o przygodach Waszego bohatera.
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SMERF PRZEWODNIK
Materiały do zabawy

 y piłeczka
 y skrawki materiału
 y puste szklanki

Opis zabawy

Przygotuj dla dziecka miejsce do zabawy. W kilku miejscach pokoju ustaw szklanki.

Daj dziecku materiał, tak by trzymało go przed sobą.

Następnie umieść tam piłeczkę.

Mówiąc, kieruj dzieckiem po pokoju, prosząc je o wykonanie różnych smerfnych 
czynności — odskakuj jak Smerf, obróć się smerfnie wokół własnej osi. Im więcej 
takich ruchów wymyślicie, tym lepsza będzie zabawa.

Możesz wydać 5 komend, ostatnia z nich kończy się wrzuceniem piłeczki do wybranej 
szklanki

W następnej turze pozwól dziecku pokierować sobą.

Wygrywa ten, kto przez więcej tur nie wypuści piłeczki.
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Papa Smerf nie tylko dba o całą Wioskę Smerfów, ale jest również pilotem 
Smerfnych Linii Lotniczych. Prowadzenie samolotu to bardzo odpowiedzialne 
zadanie. Trzeba wyznaczyć trasę, omijając prądy powietrzne, które powodują 
turbulencje. 

SMERFNE LINIE LOTNICZE
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