
Śmiech to zdrowie

To niezaprzeczalny fakt. Śmiech to najlepsze lekarstwo na różne dolegliwości. Przede wszystkim
rozluźnia  i  redukuje  poziom  stresu,  który  ma  negatywny  wpływ  na  cały  organizm.  Śmiech
uwalnia  hormony  szczęścia  -  endorfiny,  które  znacząco  poprawiają  samopoczucie  i  nastrój.
Wzmacnia też więzi z ludźmi wokół Ciebie.

Śmiejąc się z dzieckiem budujemy wspólny świat,  pełen radości i ciepłych wspomnień, które
przetrwają  lata.  Krótko  mówiąc,  powinniśmy  śmiać  się,  jak  najczęściej  i  jak  najwięcej.
Zachęcamy do zabawy :)

Zabawy pełne śmiechu

1. Zabawa poprawiająca humor "Rozśmieszaj mnie"

Zabawa  stara  jak  świat,  ale  można  się  nieźle  uśmiać.  Zabawa  polega  na  tym,  że  dziecko
rozśmiesza rodzica w dowolny sposób, podczas gdy rodzic usiłuje być poważny. Kiedy dziecko
osiągnie sukces, następuje zamiana ról. Można rozśmieszać się gestem, słowem lub śmiesznymi
minami, niech szaleje wyobraźnia! :-) 

2. Śmieszna książka

W pokoju dziecka na pewno znajdzie się mnóstwo kolorowych książek i  książeczek.  Zabawa
polega  na  tym,  że  wybieramy  jedną  z  nich  i  czytamy  ją  nieco  inaczej  niż  zwykle.  Zamiast
znanych nam imion bohaterów oraz nazw krain możemy wymyślać je na nowo. Zwykły Piotruś
może  nazywać  się  teraz:  Piotrosławem  Wielkim,  a  miasteczko,  w  którym  mieszka  możecie
nazwać: Krainą Lukrowanych Pączków, Bajkolandią lub Bagienną Ostoją. Im więcej szalonych
pomysłów tym lepiej. Dzięki takim zmianom stworzymy swoje własne, zabawne, śmieszne bajki.

3. Zabawa w lustrzane odbicia

Bardzo  rozśmieszająca  zabawa,  która  gwarantuje  wspaniały  nastrój.  Dziecko  i  rodzic  stają
przeciwko  siebie,  twarzą  w twarz.  Dziecko  demonstruje  śmieszną  minę,  a  następnie  rodzic
próbuje ją powtórzyć. Można zamieniać się rolami dowolną ilość razy. Im dziwniejsza mina tym
lepiej.   Bez względu na to,  czy  uda się  idealnie odtworzyć  minę przeciwnika dobra zabawa
będzie gwarantowana.

4. Wygłupianie się

Nic  nie  daje  takiej  ilości  śmiechu,  jak  zwyczajne  wygłupy.  Dziwne,  śmieszne  ruchy,  miny,
dźwięki,  zabawne przebrania -  to wszystko jest przepisem na najlepszą zabawę i  największą
dawkę śmiechu. Można wyjąć z szafy stare czapki, kapelusze i szale i przebierać się w piratów,



złodziei  lub królewską rodzinę.  Dzieci  na pewno będą pękać ze śmiechu widząc rodziców w
niecodziennych strojach, którzy śmieją się z nimi na całego. Można włączyć muzykę i tańczyć,
skakać, robić śmieszne miny i wygibasy. 

5. Gilgotki

Nie  możemy  oczywiście  zapominać  o  łaskotkach,  które  uwielbiają  wszystkie  dzieci  (  i  nie
tylko :-)) Można łaskotać malucha na milion różnych sposobów, a on swoim śmiechem, piskiem
i wierzganiem rozśmieszy również nas. Włączcie muzykę i tańczcie, skaczcie, róbcie śmieszne
wygibasy. Zapomnij na chwilę, że jesteś dorosła i masz tyle lat, ile masz. Obudź w sobie dziecko.
Przypomnij sobie swoje dzieciństwo. Baw się i szalej ile tylko masz sił, a energia malca niech
dodaje Ci ich jeszcze więcej!

Psikusy na Prima Aprillis

1 kwietnia to świetna okazja do żartów, psikusów i ogromu śmiechu :) Mogą je robić rodzice
dzieciom... lub na odwrót! Życzymy udanej zabawy! 

1. Rodzynkowy robaczek

Czy wiecie, że z rodzynków mogą powstać całkiem interesujące robaczki? A co by było, gdyby
jeden taki rodzynkowy stworek wypadł z pasty do zębów w Prima Aprilis? 

Przecinamy  rodzynki  na  pół.  Rolujemy  połówkę  palcami,  aby  wyglądała  jak  długi  cienki
robaczek.  Wkładamy do otworu tubki dziecięcej pasty do zębów i zakręcamy tubkę. Możemy
uwiecznić minę dziecka, gdy wraz z pastą na szczoteczkę wypadnie „robaczek”! 

2. Zamrożona łyżka i słomka

Ten żarcik wymaga nieco więcej przygotowań, ale jest świetnym pomysłem dla rodziców, którzy
chcieliby zrobić psikusa na Prima Aprilis swoim dzieciom.

Jeżeli dzieciaki piją rano mleko lub sok przez słomkę można zamrozić poprzedniego dnia część
napoju wraz ze stojącą w nim słomką. Rano tylko wyjmujemy zamarznięty napój z zamrażalnika,
dodajemy na wierzch trochę mleka lub soku i  podajemy do stołu.  To samo można zrobić  z
miseczką z mlekiem i łyżką. Rano dodajemy na wierzch musli i mleko.

3. Mydło bez piany

Ten żarcik na Prima Aprilis mogą zrobić dzieci rodzicom, albo … odwrotnie. 

Psikus  polega  na  ty,  że  pokrywamy  mydło  warstwą  bezbarwnego  lakieru  do  paznokci.



Koniecznie poczekajmy, aż dobrze wyschnie. Następnie prosimy dzieciaki aby dokładnie umyły
ręce przed jedzeniem. Dokładnie, czyli aż do piany na mydle.. a piana.. nie wystąpi, bo mydło
„nie  działa”!  :-)  (Psssst.  Ten  psikus  wyjdzie  świetnie,  kiedy  wykona  go  dziecko  z  jednym  z
rodziców i nabierze drugiego rodzica )

4. Takie duże stopy!

Do  tego  1-kwietniowego  psikusa  musimy  się  przygotować  dzień  wcześniej…
Co rano zrobi tata, gdy okaże się rano, że jego ulubione buty nie pasują? Na pewno będzie
zaskoczony.  Wtedy  dzieci  mogą  krzyknąć  „Prima  Aprilis!”
Zwińmy małe kawałki gazety i włóżmy tacie do butów w same czubki. Zdziwi się, że tak mu
stopy urosły przez noc!

5. Jajka z niespodzianką

Ten psikus jest dedykowany dla dzieci i tatusiów z poczuciem humoru :-) Z lodówki wyjmujemy
jaja i rysujemy na nich śmieszne miny (pisakiem wodoodpornym). Następnie jaja wkładamy z
powrotem do lodówki i prosimy mamę o jajecznicę. Z pewnością będzie rozbawiona, widząc
śmieszne  buźki  jajek  ;-)  Życzymy  udanego  żartu!  

PRACA PLASTYCZNA: KARYKATURA

Nawet  rysując,  można  się  uśmiać!  :-)  Stwórzmy  karykaturę;  dziecka,  mamy,  taty  lub  całej
rodziny. Ważne, by robić to wspólnie, śmiać się i tworzyć więzi. Pracę można wykonać każdą
techniką  plastyczną,  wykorzystując:  kredki,  mazaki,  plastelinę,  włóczkę,  wycinki  gazet  itd.
Można również wyciąć ze zdjęć twarze członków rodziny i do nich dorysować resztę ciała. 

 


