Logopedia na wesoło :)
Zabawy usprawniające rękę dziecka – wygimnastykowane ręce to wygimnastykowane języki !!!
Ćwiczenia i zabawy plastyczne wykonywane małą rączką to doskonała gimnastyka mózgu
twojego dziecka a także warunkująca prawidłowy rozwój mowy przedszkolaków.
Poniżej przedstawiam przykłady zabaw rodziców z dziećmi to doskonały sposób na spędzenie
wspólnego czasu z dzieckiem, budowanie więzi emocjonalnej, jak również wspomaganie rozwoju
mowy.
Zachęcam do zabawy !!!
Zabawki domowej roboty:
Farby do malowania palcami
I
Rzeczy, które potrzebujesz:
3 łyżki cukru, 1/2 łyżeczki soli, 1/2 szklanki mąki kukurydzianej, 2 szklanki wody, barwniki do
żywności.
Zmieszaj cukier, sól i mąkę razem.
Zalej wszystko wodą i dokładnie wymieszaj.
Następnie przelej do małych słoiczków.
Do każdego słoiczka dodaj barwnik do żywności, tyle ile uważasz i jak intensywny chcesz mieć kolor.
Bardzo dokładnie wymieszaj wszystko razem.
II
Farba do malowania palcami - Do jednej łyżki stołowej (15 ml) farby temperowej dodaj 1-3 łyżek
stołowych (15-45 ml) skrobi w płynie.
III
Rozpuść w odrobinie zimnej wody 125g krochmalu lub 220g mąki ziemniaczanej. Dodaj 900 ml wrzątku i
gotuj, aż masa zgęstnieje. Zdejmij masę z ognia i rozpuść w niej 40 płatków mydlanych. Przełóż
niewielkie porcje masy do pojemników i dodaj farbę plakatową, wodną lub barwniki spożywcze.
Dowolnym przedmiotem można teraz odciskać wzory. Możesz użyć do tego grzebienia, klamerki do
bielizny, gąbki, tubki tekturowej. Dla ambitnego malarza pojemnik na jajka czy stare foremki do babeczek
to świetna paleta.
IV
Farby do malowania palcami
Na każdy kolor farbki potrzeba:
100 ml wody
4 łyżki mąki
barwnik spożywczy (ew. sok z borówek, szpinaku, wiśni lub buraków czerwonych)

Barwnik wymieszaj z wodą (każdy kolor osobno!), dodaj mąkę i dobrze wymieszaj żeby nie było grudek.
Gotowe! Farbki przechowuj do 2 tygodni w lodówce w szczelnie zamkniętych słoiczkach.
V
1 filiżanka skrobi kukurydzianej
2 filiżanki gorącej wody
1 filiżanka zimnej wody
farbki spożywcze
1 torebka żelatyny
Skrobię wymieszaj z 3 zimnej wody aż powstanie gładka pasta. W pozostałej zimnej wodzie rozpuść
żelatynę, odstaw na moment. Gorąca wodę bardzo wolno wlej do pasty ze skrobi ciągle mieszając. Na
małym ogniu zagotuj i mieszaj jeszcze chwilę. Zdejmij z ognia i dodaj rozpuszczoną żelatynę. Po
wystudzeniu podziel na części i do każdej dodaj po kilka kropel barwnika. Tak przygotowane farbki
zachowują zamknięte w słoiczkach w lodówce świeżość przez ponad tydzień.



Przedmioty z ciasta

W dużym garnku wymieszaj 225 g skrobi kukurydzianej (mąki ziemniaczanej) i 350 g proszku do
pieczenia. Wlej 350 ml wrzątku, mieszaj aż do zgęstnienia i uzyskania gładkiej masy. Wyłóż na chłodną
powierzchnię i przykryj wilgotną ścierką. Gdy ciasto ostygnie, wyrabiaj je, oprószywszy uprzednio ręce
mąką ziemniaczaną, aż będzie gładkie i łatwe do wałkowania. Można podzielić ciasto na mniejsze porcje
i zabarwić je różnokolorowymi barwnikami spożywczymi. Rozwałkuj i wytnij foremkami do ciasta różne
kształty. Upiecz w piekarniku w temperaturze 250 – 300 stopni aż do stwardnienia.


Masa solna

Wymieszaj w dużej misce 2 szklanki mąki, 1 szklankę soli i 1,25 szklanki wody. Zmieszaj mąkę z solą,
stopniowo dodawaj wodę. Jeżeli ciasto się lepi, dodaj więcej mąki. Ciasto powinno być suche i łatwo się
wyrabiać. Takie ciasto można przechowywać w plastikowej torebce w lodówce do 3 tygodni. Może być
używane jak plastelina.


Miękka plastelina dla małych dzieci

W dużej misce wymieszaj 400 g mąki, 120 ml oleju jadalnego i 120 ml wody. Wyrób dobrze, dodając w
razie potrzeby trochę wody, by masę związać.


Stempelki warzywne

Małym, bardzo ostrym nożykiem wytnij na ziemniaku różne kształty np. trójkąty, gwiazdki, serduszka.
Następnie usuń niepotrzebne fragmenty, by uzyskać wypukłą pieczątką. Można w ten sposób wycinać
dowolne pieczątki z różnych warzyw. Maczając taki stempelek w farbie, można odbijać na papierze serie
różnych wzorów.


Farby do wyciskania z butelek

Zmieszaj 4 szklanki mąki, 4 szklanki soli i 4 szklanki wody i zmiksuj. Podziel na kilka części i każdą z
nich zabarw temperami lub barwnikami spożywczymi. Używaj na świeżo. Po wyschnięciu obrazka, co
trwa kilka dni, nabierze on ładnego połysku.


Butelki do wyciskania farby

Wykorzystaj butelki z miękkiego plastiku z otworkami w korku. Zazwyczaj wystarcza otwór o średnicy
ok. 4 mm.


Plaża na deszczowy dzień

Wypełnij dużą miskę kaszą kukurydzianą lub żwirem do akwarium. Ustaw pojemnik na dużym ręczniku
kąpielowym lub na starym prześcieradle i daj dziecku do zabawy dużo różnych pojemników i łyżek.
kreda domowej roboty
barwnik spożywczy (w proszku)
1/2 filizanki wody
3 łyżki gipsu
folia aluminiowa lub papierowe kubeczki
Wodę, gips i barwnik dobrze razem wymieszaj. Zawiń w folię aluminiową w rulon i zostaw do
wyschnięcia. Gotowe.
Wariant 2: Napełnij kubeczki otrzymaną masą. Po wyschnięciu natnij kubek i
wyjmij z niego zaschniętą kredę. Kreda przygotowana w ten sposób nie łamie się
tak często, jak ta z rulonu.
słone ciasto
2 szklanki mąki
2 szklanki soli (możesz zrobic mniej lub więcej masy zachowując proporcje 2:2:1)
1 szklanka ciepłej wody
Wymieszaj dokładnie składniki, tak, żeby powstała jednolita masa, która nie klei się do suchych rąk.
Do masy można dodać parę kropel barwnika spożywczego lub wykorzystać mieloną kawę (kolor
brązowy), sok z buraka (czerwony),.Figurki z ciasta solnego można pomalować farbkami plakatowymi
lub wodnymi powyschnięciu. Aby “produkt” był twarlszy, po uformowaniu zostawiamy go do
wyschnięcia przez noc, a następnie wsadzamy do piekarnika na 45 minut (ok. 150 stopni C).
piaskowa masa plastyczna
1 szklanka wody
1 szklanka mąki kartoflanej
2 szklanki piasku (czystego i przesianego)
stary garnek i duża łyżka do mieszania
Podgrzej w garnku wodę z piaskiem, dodaj mąkę kartoflaną i mieszaj, aż powstanie jednolita masa.
Zdejmij z ognia i zostaw do ostudzenia. Masę można podzielić na kilka części i do każdej dodać odrobinę
barwnika spożywczego.
masa plastyczna (domowa ciastolina)przepis 1
400 g mąki
200 g soli
2 łyżki oleju
2 łyżki ałunu
1/2 l gorącej wody
barwnik spożywczy( farbki do malowania jajek wielkanocnych oraz gęsta plakatówka też będą dobre)
duża łyżka do mieszania

Wodę doprowadź do wrzenia. W tym czasie wymieszaj pozostałe składniki w dużym naczyniu. Kiedy
woda będzie wrząca wlej ją ostrożnie do reszty i dobrze wymieszaj. Jeśli masa przestygła, można mieszać
rękoma. Masę można podzielić na kilka części i do każdej dodać odrobinę barwnika spożywczego.
W szczelnie zamkniętym pojemniku można masę bardzo długo przechowywać.
masa plastyczna - przepis 2
1 szklanka skrobi kukurydzianej
1,1/3 szklanki wody
2 szklanki soli
barwnik spożywczy( farbki do malowania jajek wielkanocnych oraz gęsta plakatówka też będą dobre)
2/3 soli rozpuść w małej ilości wody i zagotuj. Następnie wymieszaj skrobię kukurydzianą z pozostałą
wodą i wlej do roztworu z soli. Na koniec dobrze wymieszaj, podziel na częsci.
płyn na bańki mydlane - przepis1
1/2 l ciepłej wody + 4,5 l
375 g szarego mydła
13 g kleju do tapet
250 g cukru
1/2 l wody i pozostałe składniki wymieszać w jednym, dużym naczyniu. Pozostawić na 24 godziny. Po
tym czasie dolać resztę wody (4,5 l) i bardzo dokładnie wymieszać
płyn na bańki mydlane - przepis2
225 ml płynu do naczyń
3 l wody
1 łyżka gliceryny (do kupienia w aptece)
Wszystkie składniki dobrze wymieszać. Płyn jest gotowy, kiedy przestanie się pienić.


Płyn do puszczania baniek mydlanych – przepis 3

Zmieszaj 1 szklankę wody, 2 łyżki płynu do zmywania, 1 łyżkę gliceryny i 1 łyżeczkę cukru. Zrób kółko
do dmuchania zwijając drucik owinięty nitką.
farbki na okienne witraże
25 g gumisiów (np. Haribo)
1 łyżka wody
barwnik spożywczy
Gumisie przełożyć do garnka, dodać wodę i na małym ogniu ciągle mieszając rozpuścić. Powstałą masę
przełożyć do mniejszych miseczek i kiedy nieco ostygnie, dodać odrobinę barwnika (do każdej miseczki
inny). Malować można pędzelkiem lub palcami. Farba szybko twardnieje i można malować nią tylko
większe powierzchnie. Zaschniętą farbę usuwa się bardzo łatwo szpachelką lub innym płaskim
przedmiotem (np. płytka CD) po uprzednim namoczeniu mokrą gąbką.
masa papierowa (papmachee)
opakowania po jajkach lub stare gazety (zwykłe, czarno-białe)
woda
duże naczynie najlepiej kubeł lub miednica
1/2 paczki kleju do tapet
1 kg mąki
Opakowania lub gazety potnij na małe kawałki. Przełóż je do naczynia i zalej wodą. Na drugi dzień
porządnie wymieszaj i dodaj klej do tapet oraz mąkę. Jeśli masa nie jest gęsta dodaj więcej mąki. Z tak
przygotowanej masy można robić fantastyczne rzeczy. Po skończeniu pracy, dzieło musi schnąć, najlepiej

na świeżym powietrzu, dopiero wyschnięte dzieło można po malować.
Klej
100 g mąki pszennej
0,4 - 0.5 litra wody
Mąkę wymieszać z wodą i bardzo krótko zagotować aż powstanie masą o konsystencji kleju. Przed
użyciem należy klej wystudzić. Klej można przechowywać w zamkniętych słoiczkach w lodówce przez
kilka tygodni. Klej nadaje się do np. naklejanek, obklejania większych powierzchni np. balonów itp.
Klej nie jest trujący!
masa plastyczna do …zjedzenia
1 filiżanka masła orzechowego
2 filiżanki mleka w proszku
1 filiżanka miodu
(jeśli potrzebujesz mniej lub więcej masy - nic prostszego. Zachowaj tylko
proporcje 1:2:1
Wszystkie składniki dobrze wymieszaj. W razie potrzeby, jeśli masa będzie za rzadka, dodaj więcej mleka
w proszku. Po skończonej pracy każde z dzieci może po prostu zjeść swoje arcydzieło.
farbki do malowania ciała 1
filiżanka skrobii kukurydzianej
1/2 filżanki wody
1/2 filiżanki kremu (np.nivea)
1/2 barwnik spożywczy
Wszystkie składniki oprócz barwnika dobrze wymieszaj. Powstałą masę podziel na tyle części ile masz
kolorów. Teraz, do każdej części dodaj kolor i wymieszaj ponownie. Gotowe. Możesz bez obaw pozwolić
dziecku się tym wymalować. Farbki nie są trujące i zmywają się łatwo w ciepłej wodzie z mydłem.
masa solna
15 pełnych łyżek mąki
15 łyżeczek soli
2 łyżki oleju
1/4 litra gorącej wody
barwnik spożywczy, jeśli masa ma być kolorowa
Wszystkie składniki wymieszaj dokładnie i zagniataj, aż powstanie plastyczna masa bez grudek. Na
koniec dodaj barwnik.
farbki do malowania ciała 2
Na każdy kolor
1 łyżka pudru do pielęgnacji niemowląt
1 łyżka talku
1 łyżka kremu Nivea
barwnik spożywczy
Puder, talk oraz krem dobrze razem wymieszaj, aż powstanie jednolita masa. W zależności od jej
konsystencji i oczekiwanej intensywności koloru dodaj teraz barwnik. Gotowa farbka zmywa się ze skóry
mokra gąbką. Resztki można przez jakiś czas przechowywać w małych pojemniczkach lub wykorzystać
do malowania na papierze
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