
Kreatywne spędzanie wolnego czasu w domu. 

Rozwijanie i pobudzanie zainteresowań dziecka 

w wieku przedszkolnym.



CEL PREZENTACJI:

Celem prezentacji jest przedstawienie kreatywnych sposobów 

spędzania wolnego czasu z dzieckiem (z dziećmi).

Proponujemy aktywne, stymulujące i rozwijające formy wspólnych 

zabaw i zajęć.



Wspólne czytanie, muzykowanie, gotowanie, granie.



Wspólne czytanie

Wspólne czytanie zapewnia prawidłowy rozwój
dziecka
Wspólne czytanie to najpiękniejszy sposób na
spędzanie wolnego czasu.

Ale czytaniemożna urozmaicić!!!

Przeczytajcie bajkę a potem stwórzcie własną!
Najlepszym sposobem na pobudzenie kreatywności
jest wymyślanie barwnych postaci oraz, zależnie od
preferencji i odwagi, zabawnych czy też strasznych
historii! Odłóżcie ulubione książki z powrotem na
półkę i spróbujcie bawić się swoją wyobraźnią.
Narysujcie ilustracje do nowej historii.



Wspólne muzykowanie

Załóżcie zespół muzyczny. Koniecznie wymyślcie
nazwę, a możecie nawet zaprojektować pierwszą
okładkę
Drewniane patyczki są wspaniałe nie tylko do
układania różnych wzorów na podłodze, ale
również wystukiwania rytmów. Na przykład jak
delikatnie pada deszczyk na przemian delikatnie
uderzamy patyczkami o podłogę lub miseczkę,
potem coraz mocniej, aż w końcu jest potężna
ulewa i burza.
Jeśli pozwolimy dziecku tworzyć instrumenty
samodzielnie z luźno udostępnionych
przedmiotów, sami możemy być zaskoczeni
dziecięcą kreatywnością



wspólne gotowanie

Upieczcie ciasteczka, takie najprostsze
żeby dzieci mogły jak najwięcej pomóc
Wypijcie gorące kakao, może z piankami?
Koniecznie przez różnokolorowe słomki!
Zróbcie domowa pizzę. Najlepiej kilka
małych, dla każdego taką jaką lubi
najbardziej!
Zróbcie z jedzenia sztukę! Np. zróbcie
obraz z płatków Nesquik. Ale możecie
zaszaleć i stworzyć prawdziwe arcydzieło z
różnokolorowych warzyw i owoców!



Wspólne granie

Gry planszowe – dzieci je uwielbiają! Co
powiecie na „dzień gier planszowych”?
Prawdziwy maraton!
Kalambury – można się uśmiać, aż do łez
Statki – mogą być w postaci pudełkowej -
zabawkowej, a mogą być też klasyczne,
przecież wystarczy tylko kartka.
Papier, kamień, nożyce – gra ekspres, nawet
podczas robienia ciasteczek…
Kółko i krzyżyk. Prawdziwa klasyka, która w
kilka sekund pozwoli
Konkurs kto zbuduje większą wieżę z
klocków



Masażyki relaksacyjne

Masażyki pomagają dziecku skoncentrować się na sobie, swoim ciele, dzięki czemu się 

ono uspokaja i odpręża.

Wierszyki do wykorzystania w domu:

„Przyszła myszka”

Przyszła myszka do braciszka.

Tu zajrzała, tam wskoczyła,

a na koniec tu się skryła.

Na plecach dziecka wykonujemy posuwiste ruchy opuszkami złączonych palców; lekko 

drapiemy dziecko za jednym uchem, następnie za drugim i wsuwamy palec za kołnierzyk.

„Pajączek”

Wspinał się pajączek po rynnie.

Spadł wielki deszczyk i zmył pajączka.

Zaświeciło słoneczko Wysuszyło pajączka, rynnę i...Wspiął się pajączek po 

rynnie...Kroczymy palcami po plecach

dziecka, od dołu ku górze;

przykładamy do nich obie dłonie

i szybko przesuwamy je w dół;

masujemy plecy ruchem

okrężnym, aż poczujemy ciepło;



Dziękujemy za uwagę

Zespół
Nauczycieli Przedszkola 


