CZĘŚĆ 1: DOMOWE WYZWANIA BAZGROŁKÓW czyli rodzinny
projekt działań edukacyjnych :)

O PROJEKCIE…
CEL PROJEKTU:
Głównym zamiarem realizacji projektu jest wzmocnienie więzów rodzinnych oraz stwarzanie
warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie. Opracowane wyzwanie oraz materiały
sprzyjają kształtowaniu umiejętności społecznych u dzieci (takich jak: porozumiewanie się z
dorosłymi i dziećmi (rodzeństwem), zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach
zadaniowych) oraz w rozwijaniu logicznego myślenia.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU:
Projekt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 2,5 – 6 lat. Głównym celem jest rozwijanie u
dzieci kompetencji, takich jak: logiczne myślenie, zadaniowe podejście do stawianych
problemów, rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, wzmacnianie więzów rodzinnych
poprzez różne formy aktywności takie jak: zabawy, ruch, doświadczanie oraz
eksperymentowanie.

WARUNKI REALIZACJI PROJEKTU:
Realizacja projektu będzie odbywać się w domu, to rodzice decydują, które zadania i w jakim
czasie wykonują z dziećmi. Każdy kto przystępuje do projektu powinien założyć Księgę
domowych wyzwań, która stanie się potwierdzeniem wykonywanych zadań.

O BAZGROŁKACH…

Bazgrołki, czyli główni bohaterowie projektu zapraszają dzieci oraz ich rodziców do
wspólnej zabawy i rozwiązywania zadań podczas zaplanowanych spotkań. Swoje osiągnięcia
dzieci zaznaczają w księdze domowych wyzwań oraz na specjalnie przygotowanych plakatach
– TABLICA DOMOWYCH WYZWAŃ (nie jest to konieczne).
Jeżeli nie wiesz kim są Bazgrołki to przed rozpoczęciem wyzwań powinniście zapoznać z
nimi dzieci. Pomoże Wam w tym wiersz, który znajdziecie poniżej:

Kim są Bazgrołki?
Ta historia dziś będzie o Bazgrołkach, które do nas przybyły i wspólnie z dziećmi będą się
uczyły. Ale kim są Bazgrołki i skąd się wzięły, czy wiecie? Jeżeli nie -zaraz się tego
dowiecie. Pewien Mikołaj –chłopiec mały nie umiał ładnie rysować i dzieci inne się z niego
śmiały. Więc Mikołaj ukradkiem na kartce rysował, ale swoich rysunków nikomu nie
pokazywał. Kartki z rysunkami do domu zabrał i swojej mamie je tylko pokazał. Mama
rysunkom się przyglądała i Mikołaja historyjek o dziwnych postaciach wysłuchała .Gdy
nocka nastała, dziwy się działy rysunki Mikołaja po kolei ożywały. Najpierw radośnie zielony
Bazgrołek wstał on zawsze wesołą minę na rysunkach miał. Bazgrot czerwony kolor ma on
ciągle się złości, tupie i krzyczy bo zły humor ma. Lecz na takie zachowanie sposoby znamy
!Czy jego złe zachowanie zwalczyć mu zdołamy? O tym wkrótce się już przekonamy..
Bazgrolinka to zuch dziewczynka .Różowy kolor ma i fioletowa zdobi ją kokardka.
Bazgrolinka bardzo lubi wszystkich wokoło i bawi się z dziećmi i bazgrołkami zawsze
wesoło.
Niebieski bazgrołek -Bazgrotek na imię ma on zawsze smutną buzię ma, a z jego oczka łezki
spływają...Tak jak deszczowe kropelki z chmurek spadają. Jest jeszcze Bazgrolinek to ten
czarny, malutki. Wszystkiego się boi -bo jest taki drobniutki. Czy lęki swoje zdoła pokonać?
O tym wkrótce każdy z nas będzie miał okazję się przekonać. Bazgraninka jest żółta, do tego
bardzo mała. Chociaż ma serduszko złote, często jest nieśmiała .Gdy czuje niepokój do kątka
zmyka. Spojrzeń kolegów unika i wzorkiem wpatrzonym w podłogę ucieka. To już wszystkie
bazgrołki Mikołaja, teraz je już znacie, z nimi przygód tysiące poznacie. Każdy z nich kolor
inny ma, oraz inne uczucia i emocje przedstawia. Mam nadzieję, że do zabawy bazgrołki
zaprosicie...Jak również uczyć się z nimi będziecie o otaczającym nas świecie. Ale to już inne
historie kochani o których już wkrótce wspólnie przeczytamy..
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Pytania do tekstu:
Dlaczego Mikołaj był smutny?
Komu pokazał swoje rysunki?
Kogo przedstawiały rysunki?
Jakie kolory miały brazgrołki?
Jakie imiona miały bazgrołki?

BAZGROŁKOWA ZABAWA…
Poniżej znajdziecie kilka pomysłów na zabawy, a raczej wyzwania do wykonania w domu.
Każdy kto podejmie bazgrołkowe wyzwanie powinien założyć swoją książkę wyzwań. Jak to
zrobić? Poproście rodziców, na pewno wam pomogą!
Nie ukrywam jednak, że aby przeprowadzić zabawy musicie poświęcić trochę czasu na ich
przygotowanie. Dodam, że z poniższych pomysłów mogą skorzystać zarówno rodzice, jak i
nauczyciele np. publikując na swoich przedszkolnych stronach link z pomysłem na domowe
zabawy.

WYZWANIE 1: MÓJ BAZGROŁEK
Wyzwanie pierwsze jest bardzo proste, zadaniem dzieci jest narysowanie na kartce swojego
bazgrołka, który w tych dniach będzie towarzyszył im podczas zabaw. Narysujcie go na
zwykłej kartce, która stanie się tytułową stroną waszej domowej księgi wyzwań.

WYZWANIE 2: DOMOWE EKSPERYMENTY Z BAZGROŁKAMI
czyli domowe eksperymenty z tego co mamy w domu
***
WYBUCHOWY BAZGROŁEK: wspólne przeprowadzenie erupcji wulkanu.
POTRZEBUJECIE: małej butelki lub słoika, łyżki lub miarki, sody oczyszczonej, płynu do
mycia naczyń, wody, octu oraz talerzyka lub tacki, na której przeprowadzicie „wybuch”.
PRZEBIEG: na talerzyku umieśćcie słoiczek lub butelkę, do środka za pomocą łyżeczki
wsypcie około 4 łyżeczek sody, następnie wlejcie klika kropli płynu do mycia naczyń,
kieliszek wody i wymieszajcie. Pora na nasz „wybuch”! Do małego pojemniczka (np.
kieliszek) wlejcie ocet i poproście dziecko, aby wlało go do słoiczka. Po chwili zauważycie
„wybuch”. Jak to się dzieje? Powstała piana to bąble napełnione dwutlenkiem węgla, który
powstał z reakcji octu (kwasu) z sodą oczyszczaną (zasada).

BRUDNY BAZGROLINEK: tym razem naszym zadaniem jest sprawdzenie dlaczego
potrzebujemy mydła do mycia rąk. Dlaczego nie możemy myć rąk samą wodą? To proste
potocznie mówiąc od mydła uciekają zarazki, bakterie itd, a nasze doświadczenie zobrazuje to
dzieciom. POTRZEBUJECIE: talerz, pieprz (to będzie nasz brud), płyn do mycia naczyń
(zastąpi mydło), woda (lub mleko), wacik do uszu. PRZEBIEG: na talerz wlewamy wody
lub mleka, następnie prosimy dzieci, aby rozsypały po wodzie pierz. Następnie moczymy
wacik w samej wodzie i dotykamy nim środek talerza – nic się nie dzieje. Kolejnym krokiem
jest namoczenie wacika w płynie do mycia naczyń i ponowne dotknięcie nim środka talerza –
zauważamy, że pierz (nasz brud) uciekł. WNIOSEK: aby mieć czyste rączki należy zawsze
używać mydła.

TĘCZOWA BAZGROLINKA: teraz będzie trochę kolorowo… bo robimy tęczę, a przy
okazji możecie z dziećmi powtórzyć i utrwalić nazwy kolorów. POTRZEBUJECIE:
kolorowych cukierków (np. skittles lub lentilki), talerzyka i wody. Zadaniem dzieci jest
ułożenie dookoła talerza cukierków, następnie powoli należy wlać wodę, po chwili
zauważymy jak cukierki „puszczają” kolor tworząc tęczę (wkrótce nasza fotorelacja).

WYZWANIE 3: W POSZUKIWANIU BAZGROŁKOWEGO SKARBU
A co może być takim skarbem? Mogą to być naklejki, jakieś drobiazgi itd. Tym razem
rodzice muszą przygotować samodzielnie mapę, która poprowadzi dzieci, w różne miejsca w
domu, a wy odpowiednio wcześniej musicie schować tam niespodzianki wraz z zadaniem do
wykonania. A po wykonaniu zadania dziecko otrzymuje swoją nagrodę. Oczywiście zadania
możecie napisać, albo zostawić w poszczególnych miejscach np. puzzle, które muszą zostać
ułożone, klocki z których dzieci mają ułożyć wieżę, plasterek jabłka, ogórka lub marchewki,
który powinien zostać zjedzony, klocki z pojemnikami, które dzieci muszą posegregować i
policzyć itd.

Po wykonaniu wszystkich zadań jest nagroda…

WYZWANIE 4: SKARPETKOWE ZAMIESZANIE
SKARPETKOWE PARY: na pewno w tym okresie robicie pranie, tym razem gdy
zbierzecie już suche pranie ze sznurka poproście dzieci by to one dobrały skarpetki do pary.

SKARPETKI… START!: to nic innego jak zawody w ściąganiu i ubieraniu skarpetek! Kto
zwycięży? Mama? Tata? A może dziecko? Sprawdzicie w swoich domach! Przy tej okazji
doskonalimy czynności samoobsługowe dzieci, np. samodzielne ubieranie się i rozbieranie.

WYZWANIE 5: BAZGROŁKOWA GIMNASTYKA DLA SMYKA
Nic nie poprawi humoru tak, jak odrobina ruchu. Dlatego w bazgrołkowych zadaniach nie
mogło zabraknąć ćwiczeń gimnastycznych. To rodzice wymyślają ćwiczenia (może być
zamiana ról), przy muzyce, mogą również wykorzystać wiersze, rymowanki itp.

WYZWANIE 6: RZUT DO CELU!
Do zabawy będziecie potrzebować: gazet lub kartek, kosza. Zadaniem domowników jest
przygotowanie po trzy kulki z gazety – dzięki zgniataniu papieru doskonalimy sprawność
manualną dzieci. Gdy kulki są już przygotowane każdy rzuca nimi do kosza. Ciekawe komu
uda się wrzucić wszystkie trzy kule?

WYZWANIE 7: BAZGROŁKOWE CZYŚCIOSZKI
Czyli koronawirusa unikamy o higienę dbamy! Tym razem zadanie z myciem rąk! Bazgrołki
zapraszają wszystkich domowników do dokładnego umycia rąk. Przy tej okazji przypomnijcie
dzieciom w jakich sytuacjach należy myć ręce.

ŻYCZĘ WSZYSTKIM BAZGROŁKOWEJ ZABAWY!

