Zabawki z odpadów: Popieramy recycling!
Czy widzieliście kiedyś dziecko, które po otworzeniu swojego prezentu, bawi się pudełkiem i ozdobnym
papierem zamiast prezentem? Nie jest to dla nas zaskakujące, że dzieci potrafią wynaleźć sposoby
na zabawę z domowymi przedmiotami, które przeznaczone są do wyrzucenia. Ponowne używanie
niepotrzebnych wdomu przedmiotów jest doskonałym sposobem na pobudzenie wyobraźni dziecka i na
zadbanie o ochronę środowiska. (Zobacz: Illinois Early Learning and Development Benchmark 12.E.ECb).
Poniżej podane są pomysły, które pomogą ci na początku takiej zabawy. Możliwości są nieskończone.

Upewnij się, aby użyte przedmioty były bezpieczne dla dzieci

Upewnij się, aby przedmioty używane przez dzieci były czyste i nie zawierały ostrych części i
obrzeży. Pojemniki po jedzeniu, na przykład: kartony po mleku czy po jajkach powinny być dokładnie umyte i wysuszone. Nie używaj pojemników, w których znajdowało się mięso. Ozdobny
papier oraz tuby po papierowych ręcznikach nadają się do zabawy, lecz z powodów higienicznych,
unikaj używania tubek po papierze toaletowym.

Udostępnij dziecku kolorowe czasopisma, nożyczki, klej i taśmę
przezroczystą

Kolorowe czasopisma są wspaniałym źródłem kolorowych zdjęć, które dzieci będą mogły wycinać i naklejać do zrobionych przez siebie książeczek lub kolaży. Zaproponuj dzieciom zabawę w
zgadywanie, używając dużą kopertę z przezroczystym okienkiem, lub wytnij okienko w arkuszu
zużytego papieru . Włóż pod okienko wycięte przez was zdjęcia z czasopisma, pokazując dziecku
tylko część wyciętego zdjęcia. Czy twój maluch zgadnie, co jest na zdjęciu? Następnie pokaż mu
całe zdjęcie i porozmawiaj o tym.

Bawcie się nieużywanymi ubraniami

Stare ubrania są dobre do pomysłowej zabawy dla dzieci. Czyste, nieużywane już przez dorosłych
ubrania mogą być wspaniałymi kostiumami. Przebieranie się w koszule, sukienki, kapelusze, buty
i torebki przyniesie dziecku dużą przyjemność. Stare skarpetki, mogą być użyte do zrobienia kukiełek, narysuj na nich oczy, usta i zrób włosy z wełny.

Podziel się z dzieckiem zbędną pocztą

Przeczytaj pocztę i upewnij się o jej zawartości. Pozwól dziecku, aby pobawiło się kopertami z
kolorowymi reklamami. Przedszkolak może użyć kupony do zabawy w sklep spożywczy. Swoje rysunki, wycinanki lub inne drobiazgi dziecko może schować do dużej koperty. Strona frontowa ładnej kartki pocztowej może być przez dziecko pocięta i użyta do sklejenia nowej kartki lub kolażu.

Zbuduj z dzieckiem skrzynię skarbów

Pomaluj i przystrój z dzieckiem małe pudełko, lub plastikowy pojemnik, aby przedszkolak mógł w
nim schować swoje skarby. Napisz na pudełku imię dziecka Karton po jajkach jest dobry do sortowania marmurowych kulek, monet, małych kamyków lub innych przedmiotów, które mogą być
przechowywane przez dziecko.

Upleć z dzieckiem koszyczek

Używając czysty, plastikowy koszyczek po owocach, zrób łóżeczko dla lalki lub pojemnik na ołówki i kredki woskowe. Przywiąż koniec wstążki lub wełny do koszyczka; usztywnij wstążkę klejem
lub taśmą przezroczystą, robiąc sztywny koniec. Wykonując wzór, pokaż dziecku, jak powinno
przeplatać wstążkę przez dziurki w koszyczku.
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