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W tej zabawie ćwiczymy składnię oraz wzbogacamy słownictwo związane ze
Świętami, wzmacniamy również twórczość i kreatywność dziecka. Możemy

wykorzystać piankowe naklejki (ja kupiłam w Pepco) lub kostkę do opowiadania
(szablon na kolejnej stronie). 

 
Dziecko losuje piankowe naklejki, układa w wylosowanej kolejności i wymyśla

historyjkę. Możemy zadawać dodatkowe pytania, ale generujmy je tak, by dziecko
rozwijało różne struktury zdaniowe. 

 
Możecie też wykorzystać kostkę do zabawy. Dziecko rzuca kilka razy kostką,

zapamiętuje wylosowane obrazki i opowiada historię.
 

Jeśli bawisz się z dzieckiem, które uczy się czytać, możecie zapisać wymyśloną
historię. Dopasujcie wyrazy w pisanej historii do aktualnych umiejętności

czytelniczych dziecka.

Świąteczna historyjka





Ozdabianie choinki
Do tej zabawy potrzebować będziecie kartki, na której narysujecie choinkę,

kolorowych pomponów (lub kulek z bibuły) oraz pęsety. Jeśli wykorzystujecie bibułę,
to potrzebny będzie również klej. 

 
Dziecko ćwiczy jednocześnie motorykę małą i prawidłowy chwyt oraz utrwala

artykulację wywołanej już głoski. 
 

Prosimy dziecko o powtórzenie wyrazu/ nazwanie obrazka z głoską, którą aktualnie
ćwiczymy. Jeśli uda się prawidłowo wypowiedzieć wyraz, dziecko dekoruje choinkę.

 
 



Łańcuch choinkowy
Ta zabawa jest bardzo uniwersalna, wykorzystać ją możecie do ćwiczeń

artykulacyjnych, praksji oralnej czy wczesnej nauki czytania. 
 

Potrzebować będziecie kilku kolorowych kartek oraz kleju. Z kartek wytnijcie paski, z
których zrobicie z dzieckiem łańcuch. Na paskach zapiszcie ćwiczone wyrazy/ zdania,

wyrazy do odczytania. 
 

Wykorzystajcie zrobiony łańcuch do ozdobienia choinki!
 
 



Świąteczny trening połykania
Jak wiemy ćwiczenia połykania oraz prawidłowej pozycji spoczynkowej języka są

często długotrwałe. Dlatego ważne jest, by motywować dziecko do ich wykonywania.
Święta to idealny czas na ćwiczenia z opłatkiem!

 
Wykorzystajcie poniższą kartę do ćwiczeń, pokolorujcie pierniczki z każdym

prawidłowo wykonanym ćwiczeniem.
 
 



Świąteczny trening połykania
Kląskaj szerokim językiem

Unoś na zmianę szeroki i wąski język
do wałka dziąsłowego

Przyklej szeroki język do podniebienia

Połóż opłatek na czubek języka i 
kieruj językiem na boki (w buzi)

Połóż opłatek na środku języka
i dociśnij język do podniebienia

Połóż opłatek na środek języka, przyklej 
język do podniebienia i rób na zmianę 
uśmiech i dzióbek

Przyklej szeroki język do podniebienia
i spróbuj przełknąć ślinę z otwartą buzią

Przyklej szeroki język do podniebienia 
i spróbuj przełknąć ślinę z zamkniętą buzią



Kółko i krzyżyk z bombkami
Przygotujcie dwa rodzaje bombek (najlepiej sprawdzą się plastikowe) oraz dużą kartkę

papieru, na której narysujecie plansze do gry. Zasady są znane, a zamiast kółek i
krzyżyków wykorzystujemy bombki. 

 
Często tę grę wykorzystuję do ćwiczeń artykulacyjnych - do utrwalania wywołanej

głoski w wyrazie. 
 

W pustych kratkach możecie zapisać ćwiczone wyrazy lub je narysować. Możecie też
ćwiczyć czytanie.

 
 



Świąteczny masażyk
Sunie Mikołaj saniami (suniemy palcami po pleckach dziecka)

 
do dzieci z prezentami. (głaszczemy całą dłonią plecki)

 
Dla każdego coś w worku ma, (stukamy palcami po pleckach)

 
o wszystkie dzieci dba. (głaszczemy całą dłonią plecki)

 
Nikt smutny nie będzie, (rysujemy smutną buzię na pleckach)

 
świąteczna radość jest wszędzie! (mocno się przytulamy)

 
 
 



Radosnych Świąt!

Jeśli podobają Ci się zaproponowane
zabawy, daj koniecznie znać! 

 
 
 
 


