1. Podstawka pod zdjęcie - zrób to sam:
https://www.youtube.com/watch?v=VcsrrR6k5O8
2. Piłkarzyki w domu:
https://www.mamawdomu.pl/2018/06/pilkarzyki-2.html
3. Kostki ruchu - zabawa w ćwiczenia:
https://www.mamawdomu.pl/2016/05/kostki-aktywnosci.html
4. Wiosenne inspiracje - cudowne ogródki w doniczkach, miskach

- https://www.mamawdomu.pl/2015/05/wiosenne-inspiracje.html
5. Lampa z papieru:
https://www.mamawdomu.pl/2016/08/lampa-z-papieru.html
6. 25 inspiracji do zrobienia w domu na wiosnę:
https://www.mamawdomu.pl/2016/04/25-wiosennych-inspiracji.html
Zabawy rodzinne:
I.

Szyfry i cyfry

Zaledwie wynaleziono pismo a już ktoś zaczął się głowić co zrobić aby
można było przekazać tajną informację nieczytelną dla niepowołanych. Np.
tajemnice wojskowe. My dziś nie mamy dostępu do takich tajemnic ale
szyfrować możemy, bo jest to fajna zabawa, wymagająca uwagi,
cierpliwości, bystrości, logicznego myślenia. Zapraszamy do
odgadywania:
1. W DC IŹMĘĄJA GECDWR ACLĄM DĆYFÓ I ĄWRKĄMĄR
aąbcćdeęfghijklł
mnńoóprsśtuwyzźż
Podpowiedź: litery z górnego rzędu zastępujemy tymi z dolnego i
odwrotnie. Powodzenia :)
2. ĆKŹ ŁWSKABDFŃ MHB ŚPTĆMDFŃ
aąbcćdeęfghijklłmnńoóprsśtuwyzźż
PODPOWIEDŹ : Zastępujemy literę tekstu literą poprzednią :)
3. ŃĄYĘU YMPĆŻFHĄ RÓYJŃJĘŃ ŻŃĄD ĆĘŁ ŚYÓKĘK RÓESPŹŻ
A tu trzeba się trochę pogłowić :) :) :)
II.

Figlarne zagadki.

1. W wodzie długo się kąpała , jednak sucha pozostała. (kaczka)
2. Nie zegar a bije, bije a nie żyje, kto do niego przyjdzie nie ucieka a pije.
(źródło)
3. Kto na raz zakłada 50 butów? (25 ludzi)

4. Jakie jajka są podobne do roślin? (sadzone)
5. Co znajduje się pomiędzy ogniskiem a namiotem? (a)
6. Ile ugotowanych na twardo jajek można zjeść na czczo? (1 bo drugie już
nie będzie na czczo)
7. Ile dni ma grudzień ? (jeden)
8. Kto był i jest najznakomitszym malarzem na świecie? (mróz)
9. Jakie miasto w Polsce jest okrągłe ? (Koło)
10. Jaki miesiąc jest najkrótszy? (maj)
III.

Odgłosy zwierząt - odgadnij co to za zwierzę.

https://www.youtube.com/watch?v=So2fgFBvc0g
IV.

Zabawa ćwicząca pamięć i spostrzegawczość.

Układamy na stole różne przedmioty. Osoba odgadująca ma 30 sekund na
zapamiętanie. Następnie ona zamyka oczy lub odwraca się a my
zmieniamy kolejność/układ rzeczy. Jej zadaniem jest przywrócić pierwotną
kolejność przedmiotów.

