„Świąteczne zabawy”
Pakiet domowych zabaw wspierających mowę dla dzieci 2+

Poniżej mamy dla Was kilkanaście pomysłów na zabawy, które wprowadzą Was
w świąteczny nastrój, a przy okazji pozytywnie wpłyną na mowę Waszych
maluchów.
Materiały graficzne możecie narysować/zrobić sami lub kupić gotowe do druku
w naszym sklepie - SKLEP
Nie musicie robić wszystkich zabaw jednego dnia. Możecie wykonywać jedną
aktywność dziennie.
Zaczynamy!

1. Ubieranie Choinki – szykujemy się na przyjście Mikołaja *
Wcześniej wycinamy z zielonej kartki kształt choinki. Wycinamy z papieru: koła, kwadraty,
trójkąty. Wycięte kształty odrysowujemy na choince.
Gotową do wydruku choinkę wraz z bombkami (kształtami)i znajdziecie w świątecznym
zestawie grafik - kup tutaj
Zabawa: Prezentujemy dziecku i nazywamy poszczególne bombki- kształty (możemy również
nazywać kolory). Opowiadamy dziecku, że jego zadaniem jest ubranie choinki, ale bombki
mają różne kształty i mogą być tylko w określonym miejscu. Pokazujemy, że bombkę koło
możemy położyć tylko tam gdzie jest koło na choince itd.
2. Wierszyk
Dorosły czyta wierszyk i ilustruje go ruchem ciała. Zachęcamy dziecko do wspólnego
pokazywania.
Czytamy wierszyk kilkukrotnie i często wracamy do niego 

"Idzie Mikołaj"
Autor: Katarzyna Tomiak-Zaremba

Idzie Mikołaj- tup, tup, tup (tupiemy nogami)
Paczki podrzuca- siup, siup, siup. (naśladujemy podrzucanie)

Śmieje się głośno- ho, ho, ho, ho. (naśladujemy śmiech i trzymamy się za brzuch)
W okna zagląda- o, o, o, o. (trzymamy rękę na czole, rozglądamy się i dziwimy ooo)
Saniami sunie- wiu, wiu, wiu, wiu. (naśladujemy odpychanie się rękoma)
Na dłonie chucha- hu, hu, hu, hu. (chuchamy na dłonie i pocieramy je)
Idzie Mikołaj- tup, tup, tup. (tupiemy nogami)
I do drzwi puka- puk, puk, puk.(pukamy w podłogę)

3. Świąteczny domek *
Wycinamy lub drukujemy domek (warto podkleić go kartonem). Następnie wspólnie go
ozdabiamy. Przyklejamy watę na dachu, która będzie śniegiem. Rysujemy kolorowe lampki,
girlandy (można je wyciąć z kolorowego papieru), naklejamy cekiny, brokat itd.
Grafika domku znajduje się w świątecznym zestawie obrazków - kup tutaj
4. Ćwiczenia buzi z Mikołajem *
Do pięknie udekorowanego domu zawitał Mikołaj, który pojawia się na dachu, w kominie,
wygląda oknem, a nawet jedzie skuterem i robi przy tym śmieszne miny, które musimy
powtórzyć. Grafiki z Mikołajami (ćwiczenia buzi + opis) znajdziecie tu - sklep
5. Piosenka o reniferach - https://youtu.be/-kqqkavf9xM
Zanim zaczniemy tańczyć prezentujemy dziecku gdzie jest „góra” (unosimy ręce) i „dół”
(opuszczamy). Następnie słuchając piosenki i tańcząc, w odpowiednim momencie machamy
rękami: góra -dół.
6. Śnieżyca
Rwiemy papier na małe kawałeczki( bibułę lub chusteczki) i wsypujemy do woreczka.
Następnie wkładamy słomkę i prosimy dziecko, żeby dmuchało 😉
Ważne! Słomka musi się znajdować w ustach, na ich środku i nie może być przygryzana przez
zęby! ćwiczymy tylko chwilkę!

7. Praca plastyczna – Mikołaj z papierowego talerzyka 😊
Potrzebujemy: flamaster, papierowy talerzyk, watę i wyciętą z czerwonego papieru czapkę.
Wykonanie: na środku talerzyka rysujemy oczy nos i buzię, na dole naklejamy brodę z waty,
na górze czapkę, której brzeg również oklejamy watą.
8. Piosenka o Mikołaju
https://youtu.be/544uvoKQiMo Tańczymy i próbujemy naśladować treść piosenki
9. Rzucanie prezentami do celu
Prezenty robimy ze zwyczajnych woreczków z ryżem, kaszą… przewiązujemy je kolorową
wstążką i gotowe! Wyznaczamy miejsce do którego mają trafić prezenty i rzucamy 😊
10. Ciasteczka dla Mikołaja – sortowanie *
Drukujemy (lub rysujemy ciasteczka – 3 rodzaje po kilka sztuk) Ciasteczka Rozkładamy 3
talerzyki i układamy po jednym ciasteczku. Maluch układa pozostałe ciasteczka według wzoru.
Ciasteczka również znajdziecie w zestawie grafik do tego pakietu - sklep
11. Dmuchanie na brodę Mikołaja, na której zostały okruszki *
Potrzebujemy głowy Mikołaja wraz z brodą. Możecie go narysować lub wydrukować (materiał
graficzny można kupić tu). Brodę nacinamy pionowo w kilku miejscach. Unosimy obrazek i
dmuchamy, tak żeby broda się poruszała.

Ważne! Wciągamy powietrze nosem i wypuszczamy ustami. Ćwiczymy chwilkę!
12. Kolorowanka choinka *
Można pomalować kredkami lub farbami. Można bombki zrobić paluszkami umoczonymi w
farbie, można wykleić plasteliną. (Malowankę do druku znajdziecie również w paczce materiałów)
13. Worek prezentów
Wrzucamy do nieprześwitującego worka przedmioty, które dziecko zna. Dziecko wkłada
rączkę i dotykiem próbuje rozpoznać, co tam się kryje.

Zestaw grafik do zadań oznaczonych gwiazdką „* ”znajdziecie w naszym sklepie
internetowym - KLIK

Świąteczne aktywności wspomagające mowę:
- robienie i ozdabianie pierniczków
- ubieranie choinki
- robienie ozdób choinkowych
- pomoc w pieczeniu ciast; ugniatanie, mieszanie, przesypywanie, przesiewanie mąki,
dodawanie równych składników itd.
- sprzątnie ;) (sortowanie zabawek, wycieranie kurzu, odkurzanie, zamiatanie itd.)
- rozmowy na temat świąt, czytanie książek, śpiewanie
- zabawy na śniegu

MIŁEJ ZABAWY I RADOSNYCH ŚWIĄT!
Anna Siarkiewicz i Agata Tudek
logopedki

