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A-kuku:
Poproś dziecko, aby zamknęło oczy i schowaj jego kolegę-ulubioną 
zabawkę za każdym razem w innym miejscu, pod ubraniem, 
w pudełku, w szufladzie. Powiedz dziecku, aby zaczęło szukać 
zabawki, i używaj przy tym specjalnych dźwięków jako wskazówek. 
Dziecko będzie się uczyło rozpoznawania dźwięków i orientacji  
przestrzennej.

A-kuku to moja  ulubiona zabawa!

Chichotanie:
Ucz swoje dziecko rozpoznawać różne części ciała. Lekko 
naciskając brzuszek powiedz: "Co się dzieje, kiedy naciskam 
brzuszek? On chichocze!" Ta zabawa rozwinie w dziecku 
rozpoznawanie części ciała, pokaże przyczynę i skutek, a także 
rozszerzy słownictwo dziecka.

Najbardziej łaskotliwy 

jest mój brzuszek!

Skakanie:
Podskakuj zabawką w różnym tempie, czasem wolno, czasem 
szybciej. Poproś dziecko, aby poruszało się w tym samym 
tempie. To będzie sprzyjało rozwojowi poczucia rytmu u dziecka, 
koordynacji ruchów i fizycznej kontroli.

Najśmieszniejsze  odgłosy wydaję podskakując kiedy  idę na spacer!



English

Kichanie: 
Naciśnij nos przyjaciela, aż usłyszysz "Apsik!" Następnie naciśnij 
własny nos wydając dżwięk kichania, a potem nos dziecka, 
zachęcając do tego samego. W ten sposób dziecko będzie 
ćwiczyć kontakt z innymi osobami (podczas wykonywania ruchów 
na zmianę), jak również będzie się uczyć pojęć przyczyna i skutek.

Mam taki wrażliwy 

nosek! Apsik!

Jedzenie:
Daj dziecku przekąskę, aby nakarmiło swojego przyjaciela
i zwróć uwagę na dźwięki, jakie wydaje. Przy tym działaniu 
powiedz: "On jest teraz taki głodny, nakarmmy go!"  
W ten sposób dziecko będzie się uczyło symulacji -  
rozumienia codziennej sytuacji.

Świeże przekąski to 

moje ulubione zdrowe 

przekąski!

Zasypianie:
Połóż przyjaciela na równej powierzchni, i czekając aż on zaśnie 
i zacznie chrapać, wyjaśnij dziecku, jak ważna jest cierpliwość. 
Pomoże to dziecku nauczyć się czekać i doświadczać późniejszej 
nagrody. 

Nie ma nic lepszego 

od krótkiej drzemki po 

wspólnej zabawie!

Potrząsanie: 
Pokaż dziecku, co się dzieje, kiedy potrząsasz zabawkę,  
poproś dziecko, aby potrząsać nią z różnych pozycji. 
Na przykład niech dziecko potrząśnie zabawkę trzymając ją 
w różnych rękach, trzymając ją nad głową, trzymając ją nisko. 
Działania, w których dziecko używa zarówno prawej jak i lewej 
strony rozwijają symetrię dziecka.

Zmieńmy zabawę! Pohuśtaj mnie! 


