 	Witamy nasze kochane "Krasnoludki" mamy dla was kolejne przykłady zabaw.Mamy nadzieje,że już niedługo się zobaczymy i razem będziemy mogli pobawić się w żłobku.Wasze kochające Was ciocie:)
 Najmłodsze dzieci chłoną świat jak gąbka. Szybko się uczą. W zawrotnym tempie rozwijają swoje umiejętności. Co najważniejsze pozbawione są krytycznego spojrzenia na swoje poczynania. Chętnie poszukują nowych wrażeń i obszarów do eksploracji. Nawet, gdy sprawiają wrażenie niezainteresowanych otaczającą ich przestrzenią zapamiętują każdy jej szczegół. Warto wykorzystać ten czas na zajęcia, które zapewnią dziecku optymalne warunki do rozwoju i wpłyną korzystnie na kształtowanie postaw społecznych i relacji rówieśniczych.

Lustereczko, powiedz przecie… (od 1 r.ż.)
Maluchy uwielbiają przeglądać się w lustrze i patrzeć na swoje odbicie. Wykorzystaj to do gimnastyki buzi i języka - róbcie razem śmieszne miny i dziubki, posyłajcie całusy, próbujcie dotknąć językiem brody i nosa, oblizujcie usta. Świetne ćwiczenia mięśni twarzy i języka, które pomogą w rozwoju mowy dziecka.

Gdzie jest kwiatek? (od 1 r.ż.)
Czytacie razem książeczki? Bardzo dobrze! Przy wspólnej lekturze można też poćwiczyć spostrzegawczość i percepcję wzrokową maluszka. Zapytajcie go o jakiś szczegół znajdujący się na obrazku i poproście o jego wskazanie - kwiatek, grzybek, biedronka, ptaszek, zielona chustka, czerwona bransoletka lub cokolwiek innego. Pamiętajcie żeby pochwalić dziecko po znalezieniu danej rzeczy i wyrazic swój entuzjazm.

Kolorowe kręgle (od 1,5 r.ż.)
Wcale nie musicie kupować kręgli w sklepie, możecie wykorzystać puste butelki po wodzie! Ekonomicznie i ekologicznie zarazem. Aby nie były zbyt lekkie wsypcie do środka trochę piasku lub wlejcie wodę. Możecie też je ozdobić naklejkami lub papierem samoprzylepnym. A potem piłka, zbijanie kręgli i w trakcie świetnej zabawy ćwiczenie koordynacji wzrokowo- ruchowej, precyzji i koncentracji.

Tańcz - stój (od 1,5 r.ż.)
Pobawcie się w taniec z zatrzymywaniem. Puść wesołą muzykę i poproś by dziecko tańczyło w dowolny sposób w rytm melodii. Ale uwaga - na pauzę musi stanąć bez ruchu! Tę zabawę polubią  maluchy. Daje dużo radości, możliwość wyładowania energii poprzez taniec, a jednocześnie uczy reakcji na umówiony sygnał i rozwija koncentrację.

