Zabawy artystyczne i kreatywne

Zabawy dla dzieci
#GrecjaWdomu
KOLOROWA PLAŻA W DOMU
Tęsknisz za lepieniem babek z piasku na greckiej plaży? Czekając na upragnione
wakacje, stwórz w domu swój własny kolorowy piasek!
Potrzebne materiały: pianka do golenia (1 opakowanie), mąka ziemniaczana (ok.
1 kg), barwniki spożywcze (mogą być do jajek), płyn do mycia naczyń.
Zanim przystąpimy do zabawy, zabezpieczamy stół dużą ceratą lub folią, aby
móc swobodnie tworzyć w piasku :) Do miski wsypujemy mąkę, dodajemy
piankę i kilka kropel płynu do naczyń. Mieszamy wszystko dokładnie i wyrabiamy „jak ciasto”. W zależności od tego, czy chcemy mieć piasek bardziej mokry,
czy sypki, dodajemy odpowiednio więcej pianki lub mąki. Dzielimy na kilka
porcji i do każdej dodajemy inny barwnik spożywczy. Pozostaje już tylko wyjąć
z wakacyjnej szuflady foremki do piasku i znów możemy wypowiedzieć magiczne zaklęcie „babko, babko udaj się!”.
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SKARB PIRATÓW
Dzień Pirata to bardzo ważne wydarzenie w Klubie Delfinki. Zawsze najpierw tworzymy pirackie akcesoria i stroje, a następnie przebrani i ucharakteryzowani szukamy skarbu na terenie hotelu na podstawie mapy pełnej wskazówek i zagadek.
Nic nie stoi na przeszkodzie, aby w oczekiwaniu na wakacyjne zabawy z animatorami przeżyć taki Dzień Pirata w domu!
Przed rozpoczęciem zabawy rodzice szykują skarb i chowają w niewidocznym
miejscu w domu lub ogrodzie. Skarbem mogą być np. cukierki, lizaki, naklejki, czy
też dowolny upominek dla dziecka.
Zabawę rozpoczynamy od charakteryzacji, prawdziwi piraci muszą odpowiednio
wyglądać!
Tworzymy:
- pirackie nakrycie głowy – kapelusz lub bandamka. Wycinamy kształt kapelusza ze
sztywnego papieru/kartonu, malujemy i ozdabiamy w dowolny sposób (np. czaszką i imieniem pirata). Następnie wycinamy długą opaskę (dłuższą niż obwód
głowy małego pirata), która będzie trzymała kapelusz na głowie i mocujemy do
głównej części kapelusza. Aby stworzyć bandamkę wystarczy z niepotrzebnego
kawałka materiału (np. starego prześcieradła) wyciąć trójkątną chustę, pomalować pisakami i zawiązać na głowie.
- opaska na oko – z czarnego papieru wycinamy koło, robimy 2 dziurki po przeciwległych brzegach, przewlekamy tasiemkę, zawiązujemy na głowie zakrywając
jedno oko. Opaska gotowa!
- hak Kapitana Haka – kawałek folii aluminiowej zwijamy w rulon o szerokość
ok. 1 cm, formujemy z niego kształt haka. W papierowym lub plastikowym kubku
robimy na środku dziurkę, w którą od zewnętrznej strony kubka wkładamy dolną
część haka. Pirat wkłada rączkę do kubka, jednocześnie trzymając hak u podstawy.

Ciąg dalszy na kolejnej stronie

Zabawy ruchowe w domu i ogrodzie

Zabawy dla dzieci
#GrecjaWdomu
Kiedy już wyglądamy jak prawdziwi piraci, nadchodzi czas na poszukiwanie skarbu
Aby uzyskać wskazówki kierujące do skarbu, piraci muszą przejść kilka prób
sprawdzających ich kompetencje.
Próba na morzu: rozrzucamy na podłodze kilka kartek, które są krami pływającymi po morzu. Kiedy nasz statek zostanie zatopiony, aby się uratować, musimy
szybko wdrapać się na krę, czyli wskoczyć na kartkę. Puszczamy muzykę w pirackim klimacie, a na pauzę każdy pirat musi znaleźć swoja krę. Robimy kilka rund,
stopniowo zabierając kartki, aż zostanie jedna kra i 2 piratów. Ten, który pierwszy
wskoczy – wygrywa i dostaje pierwsze wskazówki dotarcia do skarbu (np. w
formie instrukcji 5 kroków w lewo, 2 obroty w miejscu, zwrot w prawą stronę o 90
stopni i 10 tip-topków).
Próba smaku: prawdziwy pirat, aby nie zostać otrutym przez swoich przeciwników, musi doskonale rozpoznawać różne pokarmy i smaki. Piratom zawiązujemy oczy i podajemy do odgadnięcia kilka potraw, płynów, owoców lub warzyw,
które mamy w domu.
Po pozytywnym przejściu próby podajemy kolejne wskazówki do odnalezienia
skarbu.
Próba kulawego pirata: piraci muszą być sprawni i wysportowani, aby wygrywać pojedynki ze swoimi rywalami. Niestety często w tych walkach tracą nogę
i muszą się szybko przemieszczać tylko na jednej. Dlatego kolejna próba to tor
przeszkód do pokonania skacząc tylko na jednej nodze. Może to być np. slalom z
przeszkodami, a dla utrudnienia trzeba skacząc jednocześnie bezpiecznie przetransportować np. jajko na łyżce albo szklankę wody nie rozlewając jej. Po przejściu tej próby podajemy wskazówki, które zaprowadzą dzieci do skarbu lub… wymyślamy kolejne zadania dla naszych dzielnych piratów!
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WAKACYJNA KRZYŻÓWKA
Gdzie w Grecji na dzieci czekają fantastyczne wakacyjne przygody?
Aby dowiedzieć się, co to za miejsce pełne frajdy, rozwiąż naszą krzyżówkę. Jeśli nie
znasz którejś z odpowiedzi, wskazówek szukaj na stronie grecos.pl lub na naszym
blogu (blog.grecos.pl) :)
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Największa grecka wyspa
Archipelag wysp z Santorini
Grecka zapiekanka z bakłażanami
Taniec w greckich rytmach
Najbardziej taneczna część dnia na wakacjach z Grecosem. Mini…
Znany grecki ser
Znak rozpoznawczy rezydentów Grecosa
Królowa Wysp Jońskich
Najwyższa góra w Grecji
Osoba, która sprawia że wakacje z Grecosem są pełne frajdy
Zabytek, który jest symbolem stolicy Grecji
Tak się przywitasz z Grekiem

