
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, Przedszkole,  program „Za Życiem” – zajęcia 

wspomagające komunikowanie się  – 01.06 – 12.06.2020r.      

Prowadzący: Krystyna Tylczyńska 

Zabawy i ćwiczenia na 2 tygodnie  

 

 

 

Przypomnienie  

O poniższych zasadach nigdy nie zapominajmy 

 

DOBRA KOMUNIKACJA Z DZIECKIEM 

   Mów do dziecka patrząc mu w oczy. 

   Przykucnij do poziomu dziecka - skieruj twarz w jego stronę. 

   Upewnij się czy zrozumiałeś, co powiedziało dziecko, poprzez korzystanie z 

parafrazy – czyli powtarzaj własnymi słowami, to co powiedziało ci dziecko 

   Pozwól dziecku wypowiedzieć się do końca – nie przerywaj w pół zdania. 

   Daj dziecku czas na odpowiedź. Nie wyprzedzaj odpowiedzi dziecka. 

   Używaj krótkich, prostych komunikatów. 

   Korzystaj z okazji do rozmów z dzieckiem. 

   Dbaj o ciepły kontakt fizyczny – przytulenie, chwycenie za rękę. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Przypomnienie 

Bawmy się z dzieckiem w śmieszne minki. Zawsze przywołujmy do tych ćwiczeń  

jakieś skojarzenia ze zwierzętami. To pomaga zapamiętać ćwiczenia. 

 

ZABAWY NA ROZRUSZANIE NARZĄDÓW ARTYKULACYJNYCH 

 

   Konik jedzie na przejażdżkę, naśladuj konika stukając czubkiem języka o 

podniebienie. Kląskaj. 

   Wilk gonił zająca i bardzo się zmęczył, wysunął język i dyszy. Wysuń język jak 

najdalej na brodę – pokaż dyszącego wilka. 

   Huśtawka unosi się do góry, a potem wraca na dół. Wysuń język przed zęby i poruszaj 

nim tak, jakby się huśtał: raz do góry w stronę nosa, raz do dołu w stronę brody. 

   Młotkiem wbijamy gwoździe w ścianę. Spróbuj zamienić język w młotek i uderzaj  

     o dziąsła tuż za górnymi zębami, naśladując wbijanie gwoździa. 

   Chomik wypycha policzki jedzeniem, a Ty pokaż, jak można wypchnąć policzki 

językiem, by wyglądać jak chomik, raz z lewej raz z prawej strony. 

   Żołnierz - wyobraź sobie, że Twój język to żołnierz na defiladzie. Na raz – czubek 

języka wędruje na górną wargę, na dwa – czubek języka dotyka lewego kącika ust, na 

trzy – czubek języka na dolną wargę, na cztery – czubek języka przesuwamy do 

prawego kącika ust. 

   Świnka - wysuń obie wargi do przodu, udając ryjek świnki. Następnie połóż na górnej 

wardze słomkę i spróbuj ją jak najdłużej utrzymać. 

   Alpinista wybrał się na wycieczkę w góry. Wspina się na sam szczyt krok po kroku: 

dotknij czubkiem języka do krawędzi zębów dolnych, potem górnych, a na koniec do 

podniebienia. 

   Glonojad to taka ryba, która mocno przysysa się do ścian akwarium i zjada glony. 

Spróbuj mocno przyssać koniuszek języka do podniebienia naśladując glonojada. 

   Jaszczurka -  wysuń długi, wąski język do przodu i manewruj nim jak jaszczurka 

(szybkie ruchy); można zmodyfikować: kładąc na talerzu kilka płatków 

kukurydzianych, zadaniem jaszczurki jest je zjeść. 

   Skaczemy jak małpki – wprowadzamy język między górną wargę,  

a górne zęby i z taką miną (można się trzymać rękami za uszy) biegamy i skaczemy 

jak małpki. 

   Zawody –rodzic i dziecko lub dwoje dzieci stojących naprzeciw siebie trzyma kartkę 

papieru między wargami (nie zębami) i każde ciągnie ją w swoją stronę; inny wariant: 

dzieci na wyścigi zjadają z talerzyka chrupki kukurydziane, posługując się tylko 

wargami. 
 

 



 

A teraz czas na coś nowego  

DMUCHANIE BIBUŁKI Z OBRAZKIEM- ZABAWA ODDECHOWA 

Do wykonania pomocy można wykorzystać kolorową bibułkę lub serwetki 

barowe oraz ilustracje z bajek, które są już zniszczone, naklejki itp. W zależności 

od tego co lubi dziecko.  

 

Wycinamy  od 3 do 6  prostokątów z bibułki  o wymiarach około 10 X14 cm. Na 

arkusz sztywnego papieru naklejamy warstwami wycięte prostokąty z 

przesunięciem około 1 cm.  

 

Pod ostatnia warstwą przyklejamy obrazek-niespodziankę. Górę każdej planszy 

zaginamy, aby było bardziej estetycznie.  



                     

Gotowe.  

                        

Dmuchanie bibułki nie jest proste. Techniki są różne. Czasami dzieci próbują 

zdmuchnąć wszystkie warstwy naraz, aby odsłonić obrazek. W ten sposób 

ćwiczą długie ukierunkowane dmuchanie. Można polecić dmuchanie na kartki 

tak, by odsłaniać za każdym krótkim dmuchnięciem tylko jedną warstwę bibułki. 

Wówczas trenujemy krótkie, silniejsze i precyzyjne dmuchnięcia. Należy 

uprzedzić dziecko, że kartki można przewracać tylko za pomocą dmuchania,  

a nie palców.  

Miłej zabawy!  

 

 

 

 

 

 



ĆWICZENIA NA WYKLUCZANIE PRZEDMIOTU, KTÓRY NIE PASUJE DO 

DANEJ KATEGORII – „CO NIE PASUJE?” 

 

Proponowane ćwiczenia na konkretnych przedmiotach. Przygotowujemy po trzy, 

cztery przedmioty codziennego użytku np. 

1. Trzy łyżki i jeden widelec. Pytamy: – Co nie pasuje? 

2. Trzy noże i jedna łyżka. 

3. Trzy kubki i jeden talerz. 

4. Trzy talerze i jeden kubek. 

5. Szczoteczki do mycia zębów i gąbka. 

6. Grzebień, szczotka do włosów, suszarka do włosów i widelec. 

7. Kredka, długopis, pisak i talerz. 

8. Skarpetki, buty sportowe, sandały, klapki i pasta do zębów. 

9. Garnek, czajnik, patelnia i but. 

10.Mleko, serek , jajko i talerzyk.  

 

Przykładów tego typu zadań można wykonywać w domu bardzo dużo. 

Ćwiczenie rozwija myślenie, łączenie przedmiotów w kategorie 

tematyczne.  

Potem można ćwiczyć na obrazkach i symbolach graficznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



NA KONIEC PROPOZYCJA ZABAWY Z WYKORZYSTANIEM 

KOLOROWYCH NAKRĘTEK Z BUTELEK PO MLEKU 

 

„Domowe memory” - na nakrętkach  naklejamy parami kolorowe figury 

geometryczne np.: po dwa czerwone, żółte, zielone, niebieskie kwadraty. 

Nakrętki odwracamy do dołu obrazkiem (figurą) i następnie na zmianę 

 z dzieckiem odkrywamy po dwie nakrętki szukając pary takich samych figur.  

Na nakrętkach mogą znaleźć się też literki lub sylaby, cyfry  w zależności od 

umiejętności dziecka. Do pisania potrzebny jest jednak odpowiedni marker, 

którego ślad nie zmywa się z plastiku (permanentny). 

Tak przygotowane nakrętki możemy przechowywać w pustej, opłukanej butelce 

po wodzie mineralnej. Wystarczy tylko z boku wyciąć nożyczkami otwór, przez 

który będzie można nakrętki wrzucać do środka. Przy okazji można ćwiczyć 

wkładanie nakrętek do butelki (chwyt pęsetkowy). 

Miłej zabawy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 DODATKOWA PROPOZYCJA  DLA CHĘTNYCH -DLA DZIECI MÓWIĄCYCH 

(KOMUNIKUJACYCH SIĘ WERBALNIE) 

 

ĆWICZENIE  ROZSZERZAJĄCE ZAKRES SŁOWNICTWA CZYNNEGO 

„ZABAWA RĄCZKA - WYMIEŃ PIĘĆ” 

 

Karty należy wyciąć. 
 

I wariant gry :  

Losujemy karty z narysowaną rączką i wymieniamy pięć rzeczy według kategorii 

podanej na karcie. Na początku zabawy z łapkami można wymieniać rzeczy 

razem z dzieckiem/uczniem lub po tym, jak skończy mówić, dopowiedzieć kilka 

swoich słów. Można wylosować kilka łapek – przerobienie wszystkich na raz 

może być zbyt nużące. Najprzyjemniej oczywiście gra się w kilka osób. Wtedy 

umawiamy się, że uczestnicy losują po 5 kart i kolejno wymieniają rzeczy. Po 

pierwsze: uczą się wymieniając pasujące do kategorii słowa a po drugie słuchają, 

jak robią to inni. W grze znajdują się rączki bez zapisanej kategorii, którą można 

wybrać samodzielnie i dopisać.  

II wariant gry: 

Karty leżą na stole na kupce. Obrazki są zakryte i kategorie nie są widoczne. 

Przed odkryciem każdego kolejnego  obrazka ustala się literę, od której ma 

rozpoczynać się wyraz z danej kategorii. Kto pierwszy wymieni prawidłowo 

wyraz z danej kategorii, rozpoczynający się od wybranej litery,  zdobywa punkt  

i zabiera obrazek.   

 

1.  



2. 



 







 


