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Cześć!

Przygotowałam dla Ciebie 
i Twojego dziecka Literkowe
zabawy sensoryczne. 
Dzięki nim, Twój szkrab będzie
rozwijał zmysły oraz uczył się
mowy.

Tyle korzyści, dzięki kilku
prostym zabawą!

Życzę Wam wspólnej, udanej
zabawy!

Dominika
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POSZUKIWACZE LITEREK

ŚPIEWAJĄCE SAMOGŁOSKI 

LITERKOWE MASAŻYKI

MAKARONOWE ABC

SENSORYCZNE LITERKI

MAŁPOWANKI

OWOCOWY ALFABET

SKOK NA LITERKĘ
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Do zabawy będą potrzebne 
drewniane literki oraz basenik 

z kolorowymi piłeczkami.
 

Zabawa
Przygotowujemy basenik 

z piłeczkami, literki ukrywamy pod
piłeczkami. Dziecko podczas zabawy 

w baseniku znajduje poszczególne
literki. Kiedy maluch znajdzie literkę,

mówimy jak ona się nazywa.
 

Korzyści
Zabawa stymuluje zmysł dotyku 

i propriocepcji. 
Wspomaga rozwój mowy dziecka.
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Zabawa
Siadamy razem z maluchem, najlepiej

naprzeciw siebie, tak żeby dziecko mogło
obserwować naszą twarz 

i usta. Śpiewamy wybraną samogłoskę 
w rytm melodii piosenki.

Np. w rytm melodii „Jedzie pociąg 
z daleka”, śpiewamy literkę

„U” (UUUUUUU UUUUUUU), w rytm
melodii „Ogórek wąsaty”,

śpiewamy literkę „O” (OOO OOO OOO).
Analogicznie

wybieramy kolejne samogłoski i melodie.
 

Korzyści
Zabawa stymuluje zmysł słuchu.

Wspomaga rozwój mowy dziecka.
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Zabawa
Przed rozpoczęciem zabawy siadamy z dzieckiem 

w wygodnym miejscu, np. na macie lub na łóżku.
Wykonujemy maluchowi delikatny masażyk,

podczas którego piszemy po jego pleckach różne
literki. Możemy mówić, jaką literę rysujemy.

Następnie, można rysować literki na wewnętrznej
stronie dłoni lub pod stópkami. Podczas 

 masażyków, można pisać literki delikatnie lub co
jakiś czas nieco mocniej. 

UWAGA: Jeśli dziecku nie podoba się jakaś forma
masażyku, przestajemy, nie zmuszamy dziecka!.

 
Korzyści

Zabawa stymuluje zmysł dotyku i propriocepcji. 
Wspomaga rozwój mowy dziecka.
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Do zabawy będą potrzebne 
plastikowe pudło, makaron w kształcie literek (tyle,

żeby wypełnić pudełko na 3-4 cm), 
małe zabawki, przedmioty codziennego użytku lub

figurki zwierząt.

Zabawa
Makaron wsypujemy do pudełka, dorzucamy kilka
wybranych przedmiotów. Wszystko mieszamy, tak

aby przedmioty były całkowicie lub częściowo
schowane. Dziecko bawi się makaronem, przerzuca,
przekłada, przesypuje go rączkami (jeśli dziecko nie

ma ochoty na zabawę rączkami, można
zaproponować mu do zabawy duże łyżki kuchenne,

miseczki, kubeczki czy foremki do zabawy w piasku).
Podczas zabawy maluch znajduje różne przedmioty,

kiedy je znajdzie mówimy, jak dany przedmiot się
nazywa.

Korzyści
Zabawa stymuluje zmysł dotyku i propriocepcji.

Wspomaga rozwój mowy dziecka.
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I OPCJA
 szyjemy kilka literek z filcu, polaru lub bawełny

(wypełniamy owatą), na nich naszywamy inne
materiały o ciekawych fakturach, np. futerko,

ścierka, ręczniczek, wkład do mopa, pomponiki, duże
guziki itp.

II OPCJA
 szyjemy kilka literek z bawełnianego materiału,

wypełniamy je różnymi produktami spożywczymi,
np. ryż, kasza, groch, fasola, ziarna kawy itp. Literki

pełnią rolę woreczków sensorycznych.

Zabawa
Dziecko może bawić się literkami, oglądać je,

dotykać i poznawać różne faktury. Podczas zabawy
możemy nazywać poszczególne litery, mówić jakie

słowa zaczynają się na daną literę.

Korzyści
Zabawa stymuluje zmysł dotyku i propriocepcji.

Wspomaga rozwój mowy dziecka.SE
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Zabawa
W tej zabawie udajemy, naśladujemy odgłosy

zwierząt lub emocje. Siadamy razem z dzieckiem
i udajemy:

-zachwyt- „Ooooooo! Jak ładnie!”
-zamyślenie- „Yyyyyy… Co ja chciałem/am

powiedzieć?”
-ziewanie- „Aaaaaaa” (udajemy, że ziewamy)

-zdziwienie- „Eeeee?? Naprawdę??”
-małpę- „Uuuuuu”

-węża- „Ssssss”
-mruczenie kota- „Rrrr rrrr rrrr”

-odkurzacz- „Wwwww…”
 

Korzyści
Zabawa stymuluje zmysł słuchu. 

Wspomaga rozwój mowy dziecka.
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Do zabawy będą potrzebne
różne owoce, drewniane literki lub kartki z literami

(potrzebne będą litery, na które zaczynają się
nazwy owoców, które wybraliśmy do zabawy).

Zabawa
Myjemy owoce i wykładamy je na tacę. Kładziemy

na podłodze, dookoła rozkładamy literki.
Pokazujemy dziecku po kolei owoce, mówimy jak

dany owoc się nazywa. Akcentujemy pierwszą
literę. Dajemy maluchowi chwilę, żeby mógł

obejrzeć owoc, dotknąć. Wspólnie z dzieckiem
odkładamy owoc przy pierwszej literze jego

nazwy. Zachęcamy malucha do powtarzania
nazw literek. Kiedy skończymy segregować

owoce, można przejść do degustacji owoców.

Korzyści
Zabawa stymuluje zmysł słuchu, dotyku i smaku. 

Wspomaga rozwój mowy dziecka..
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Do zabawy będą potrzebne
kolorowe kartki, pisak, różne obrazki/zabawki/

przedmioty

Przygotowanie:
Na kartkach wypisujemy kolejne litery z alfabetu

(jedna litera na jednej kartce). Można wypisać
cały alfabet lub wybrać tylko kilka liter.

Przygotowujemy obrazki/zabawki/przedmioty,
których nazwy zaczynają się na litery, które

wypisaliśmy na kartkach.

Zabawa
Na podłodze rozkładamy kartki z literami,

najlepiej układać je po okręgu, zostawiając puste
miejsce pośrodku. Do pudełka wkładamy

przygotowane obrazki lub przedmioty. Bierzemy
dziecko na ręce i  stajemy w środku koła

utworzonego z literek. Z maluchem na rękach
delikatnie się obracamy wokół własnej osi,

mówiąc: „Raz, dwa, trzy, na literkę wskoczysz Ty!”.
Kiedy skończymy mówić, stawiamy dziecko na

jednej z literek. Mówimy maluchowi co to za
literka i pokazujemy

obrazek/zabawkę/przedmiot, którego nazwa
zaczyna się na tą literę. Mówimy również, jak

nazywa się przedmiot, który pokazujemy dziecku.
Zabawę powtarzamy, tak długo, jak maluch

będzie miał ochotę. 

Podczas mówienia możemy kręcić się raz w jedną,
raz w drugą stronę. Dla odmiany, co któryś raz,

można złapać malucha pod pachami i delikatnie
pobujać go w przód/tył lub na boki. Jeśli dziecko

nie będzie chciało się kręcić czy bujać, nie
zmuszamy go! Zamiast tego możemy razem
chodzić, mówić wierszyk i wspólnie wybierać

literkę, na której maluch stanie.

Korzyści
Zabawa stymuluje zmysł równowagi,

propriocepcji i dotyku. 
Wspomaga rozwój mowy dziecka.SK
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WSZYSTKIE
ZABAWY POWINNY
BYĆ WYKONYWANE

POD NADZOREM
OSOBY DOROSŁEJ!
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