„Świąteczne zabawy” cz.2 - pakiet domowych zabaw wspierających mowę dla dzieci 2+

Poniżej mamy dla Was już drugą część pomysłów na zabawy, które wprowadzą Was
w świąteczny nastrój, a przy okazji pozytywnie wpłyną na mowę Waszych maluchów.
1 część zabaw świątecznych dostępna TU
Do każdej z zabaw dedykowane są grafiki dostępne w naszym sklepie.
GRAFIKI DOŚWIĄTECZNE ZABAWY CZ. 2 ZA 9 ZŁ KUPISZ TU

1) „Głodne elfy i ciasteczka z samogłoskami”
Przygotuj dwa elfy i ciasteczka z samogłoskami. Elfy warto nakleić np. na pudełko po
butach i zrobić dziurę w miejscu buzi. Będzie łatwiej dziecku je karmić.
Można wybrać tylko 2 samogłoski, jedną z nich położyć obok jednego elfa, a drugą
obok drugiego. Zadaniem dziecka jest nakarmienie odpowiednim ciastkiem danego
elfa. Podczas zabawy nazywaj samogłoski. Zabawa w sam raz już dla 2-latków.
Jeśli dziecko nie powtarza, nie szkodzi, nie naciskaj, sam nazywaj.
Samogłoski możecie powtarzać długo lub krótko, cicho lub głośno.
Jeśli chcesz utrudnić zabawę dołóż więcej samogłosek do zabawy.
2) „Kostka ruchowa – Święty Mikołaj”
Kostkę wytnij i złóż. Na każdym kwadracie widnieje inny Mikołaj. Prezentuje inny
ruch ciała i wyrażenie dźwiękonaśladowcze. Po rzuceniu kostką naśladujecie
Mikołaja: RUCH + DŹWIĘK
Drugim wariantem zabawy jest zabawa. Zgadnij , który to Mikołaj. Czyli naśladujecie
Mikołaja, a dziecko ma zgadnąć, o którego Mikołaja chodzi.
Warto zamienić się rolami.
3) „Łoś zgubił ryjek”
Głowę łosia naklejacie na ścianę. Minki wycinacie, podklejacie taśmą. Dziecko staje
w niedużej odległości od łosia z minką w ręku. Zadaniem dziecka jest z zamkniętymi
oczami dokleić minkę we właściwe miejsce. Oczywiście powtarzacie daną minkę po
doczepieniu do łosia.
Jeśli dziecko ma opór, żeby zamknąć oczy robicie zabawę z otwartymi oczami. To
wystarczająca trudność dla dziecka.
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4) „Świąteczne memo”
Wydrukuj memo najlepiej na grubszym papierze lub podklej potem np. kolorowym papierem.
Można grać w klasyczne memo.
Jak bawić się z 2 – latkiem?
Bardzo dobrą stymulacją dla 2 latka będzie samo nazywanie przez dorosłego obrazków.
Maluch się osłuchuje.
Jak nawiązać do gry w memo?
Przy 2 latku warto rozdzielić obrazki na dwie części. Jedną zostawić sobie, drugą rozłożyć na
podłodze (nie musi być cała, nawet 2-3 obrazki będą wystarczające na początek) Pokaż
maluszkowi jeden obrazek i zapytaj gdzie jest taki sam.
Odczekaj chwilę, potem przyłóż obrazek kolejno do każdego obrazka z puli dziecka i
powtarzaj:
INNY/INNY/TAKI
SAM…
Mów wolno, dokładnie, powtórz kilkakrotnie, tak żeby dziecko osłuchało się z nowym
słowem. Nie oczekuj, że wykona zadanie. Celem jest opatrzenie się z obrazkami, osłuchanie z
nowymi słowami. Daj dziecku czas, również na dowolną zabawę.
5) „Kolorowanki”
W grafikach znajdziesz kolorowanki idealne dla 2 latka. Gruba linia, duży kształt.
Naklej obrazki na duży karton, rozłóż na podłodze. Niech dziecko ma swobodę ruchu.
Możesz przygotować farby jadalne tak, żeby maluch mógł malować „całym ciałem”,
rączkami, nogami. Najprostszy sposób na farbę to jogurt naturalny z barwnikiem.
6) „Prezent i wyrazy dwusylabowe”
Wydrukuj obrazki i szablon prezentu. Masz dwa szablony do wyboru. Jeden 3D do złożenia i
sklejenia, a drugi tylko do wycięcia i złożenia, potem warto go związać wstążką.
Obrazki to zestaw wyrazów dwusylabowych, bardzo prostych. Możesz zapakować każdy
obrazek oddzielnie albo po prostu wymieniać obrazki. Dzieci uwielbiają niespodzianki.
Pozwól maluchowi rozpakować prezent. Jeśli używacie wstążki złap rączkę dziecka i
wspólnie pociągnijcie. Po wyciągnięciu obrazka nazwij go, warto mówić do twarzy dziecka,
żeby widziało układ buzi. Nie oczekuj powtórzeń. Jeśli dziecko jest gotowe samo powie dany
wyraz tak dobrze na ile jego aparat artykulacyjny jest gotowy. Ma prawo popełniać błędy, dla
każdego wieku są odpowiednie normy, o których możesz poczytać na naszym BLOGU.
Pamiętaj o tym. A jeśli coś Cię niepokoi to skonsultuj się z logopedą.
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7) „Co Mikołaj włożył do worka?” – zabawa słuchowa
Do wydrukowania masz 3 worki Świętego Mikołaja i obrazki. Obrazki rozcinamy. (tu obrazki
składające się z jednej sylaby zamkniętej)

Na każdym worku jest inna ilość kwadratów (od 1 do 3)
Zaczynacie od worka z jednym kwadratem. Kładziecie przed dzieckiem worek. Zamieniacie
się w pomocników Świętego Mikołaja. Im młodsze dziecko tym mniej obrazków na początek.
Wcześniej je dokładnie nazywacie. Upewniacie się czy dziecko zna te obrazki. Jeśli nie,
dajecie czas na zapoznanie się z nowymi słowami.
Kolejnym etapem zabawy jest pakowanie worka Świętego Mikołaja. Mówicie „Zapakuj do
worka jeża” – zadaniem dziecka jest położenie obrazka na worku.
Jeśli 1 obrazek jest dla dziecka za prosty wyciągacie worek z dwoma, a potem trzema
kwadratami i mówicie odpowiednio nazwy dwóch lub trzech obrazków. Ważne, żeby dziecko
zaczęło „pakować” worek dopiero jak skończycie mówić, a nie w trakcie.
UWAGA! Zadanie wcale nie jest proste. Jeśli jest trudność to upraszczacie. Zmniejszacie
ilość obrazków.
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Wesołych Świąt i dobrej zabawy !!!
Życzą Agata Tudek i Ania Siarkiewicz
logopedki, twórczynie pomocy do wspomagania rozwoju mowy w domu.

