Szanowni Państwo,
Zaproponuję dziś kilka zabaw rozwijających mowę dzieci trzyletnich.

Zabawa w kolory.
Dzieci mogą już znać nazwy kolorów i dobrze je kojarzyć, ale przyda się im jeszcze ich
utrwalenie. Na początku podajemy nazwę koloru i od razu z czymś ją kojarzymy, np. „to jest
niebieski jak niebo, zielony jak trawa, żółty jak słońce, ...”. Potem prosimy, aby dziecko
znalazło dany kolor w swoim otoczeniu i je nazwało.

Zabawa w co zniknęło?
Układamy przed dzieckiem różne przedmioty, na początku najlepiej dwa,trzy. Prosimy, aby
dziecko przyjrzało się im, nazwało. Potem prosimy, aby zamknęło oczy i jeden zabieramy.
Dziecko musi nam powiedzieć, czego brakuje. W trudniejszej wersji możemy zabrać dwa
przedmioty.
Możemy też dodawać przedmioty, prosząc, aby dziecko powiedziało nam co doszło.

Grupowanie słów.
Bawimy się w tworzenie grup wyrazów. Prosimy Dziecko, by wymieniło jak najwięcej rzeczy
służących np. do jedzenia, warzyw, owoców, rzeczy do ubierania się, do zabawy, potrzebnych
do zrobienia czegoś. Pamiętajmy, aby dziecku w tym pomagać.

Przyimki.
Dzieci mają problemy z adekwatnym używaniem wyrażeń przyimkowych na, pod, przed,
obok, między, za, w, przez. Aby właściwie zrozumieć ich znaczenie, trzeba rozpocząć od

zabawy przedmiotami, zabawkami. np. „ Miś siedzi na krześle, a teraz pod krzesłem. Połóż
klocek na stole, a teraz pod stołem.” Musimy pamiętać, aby ćwiczyć przyimki po dwa naraz,
aby nie dezorientować dziecka.
Wielkość.
Aby dziecko dobrze zrozumiało pojęcie wielkości, należy pokazać mu przedmioty, ludzi,
zjawiska o kontrastujących ze sobą rozmiarach, np. wysoki – niski, długi – krótki. Należy
pamiętać, żeby używać wielu określeń okrągły - kwadratowy, mały - duży, szeroki – wąski.

Następstwa.
Co jest najpierw, co potem? Rysujemy dziecku na oddzielnych karteczkach np. pączek
kwiatu, potem kwiat w rozkwicie i kwiat przekwitły. Dziecko musi ułożyć w odpowiedniej
kolejności. Może to być tort, tort ze świeczkami i kawałek tortu na talerzyku. Możemy tez
układać wycięte z czasopism obrazki ilustrujące ciąg sytuacji.

Miłej zabawy,
Dorota Tokarska

