
 W co się bawić? 

W słowa  
 

Rozwijaj słownictwo, myślenie i wiedzę dziecka 

o otaczającym świecie 

 



Jaki to zawód?                                                            

Będąc w różnych miejscach np. obok budowy, w sklepie, w przychodni 

mów dziecku o zawodach, które tam spotykacie.  Innym razem zadawaj 

dziecku zagadki na temat zawodów, np.  

Kto maluje obrazy? Kto obcina włosy i układa fryzury? Kto sprzedaje? Kto 

projektuje domy? 

W razie kłopotu podpowiedz pierwszą sylabę (nie od razu cały wyraz). 

Tam, gdzie to możliwe, zwracaj uwagę na powiązania słowotwórcze 

między wyrazami: malarz – maluje, piekarz – piecze, lekarz – leczy, 

murarz – muruje. 
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Jakie znasz owoce?                                                                                                       

Bawcie się w wymienianie jak największej ilości rzeczy/osób pasujących 

do zadanej kategorii, np. Jakie znasz zwierzęta? Jakie znasz pojazdy? 

Jakie znasz rodzaje pieczywa? 

Możesz zadać konkretną, niewielką liczbę elementów do wymienienia 

np. Wymień trzy owoce. Wymień cztery zupy. Wymienione słowa 

odliczajcie na palcach. 

Zagadki można utrudniać poprzez dodatkowe ograniczenia do kategorii, 

np. Wymień owoce, ale tylko żółte. Jakie znasz pojazdy latające? Jakie 

znasz potrawy z kapustą?  
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Porównujemy                                                                       

Porównujcie dwie rzeczy/osoby/zwierzęta. Nazywajcie podobieństwa i 

różnice. Np. Rower i motor. Podobieństwa: są pojazdami, mają po dwa 

koła, kierownicę itd. Różnice: Motor ma silnik, a rower nie. Motor 

zanieczyszcza środowisko, a rower nie/jest ekologiczny. Kot i pies: 

Podobieństwa: mają futerko, cztery łapy, mają ogon itd. Różnice: Kot 

miauczy, a pies szczeka. Kot łapie myszy, a pies pilnuje domu. Kot 

wchodzi na drzewo, a pies nie itd. 
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Bułka to pieczywo                                                        

Baw się z dzieckiem w podawanie kategorii, do której należy dane słowo, 

np. marchewka to … dziecko dopowiada: warzywo lub jedzenie, sukienka 

to …. ubranie, samolot to … pojazd, szampon to …. kosmetyk 

 

Co pasuje do …?  - skojarzenia                                       

Bawcie się w tworzenie par słów, np. nóż i … widelec, kuchenka i … 

garnek, dywan i  … podłoga, basen i  … czepek 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://pl.freeimages.com/premium/fresh-bread-on-white-background-1277825&psig=AOvVaw288rPgTbNgSjLMUKkMgwZ-&ust=1584629601966000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKCYuOGjpOgCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.pl/imgres?imgurl=https://images.freeimages.com/images/premium/previews/1166/11666199-knife-square-white-plate-and-fork-on-blue-background.jpg&imgrefurl=https://pl.freeimages.com/premium/knife-square-white-plate-and-fork-on-blue-background-803360&tbnid=UBf2HiFt3o1Y6M&vet=12ahUKEwjU4JySpKToAhUJzaYKHVlOCHEQMygXegQIARA2..i&docid=htwoIw9vuA0YnM&w=567&h=440&itg=1&q=n%C3%B3%C5%BC%20i%20wicelec%20freeimages&ved=2ahUKEwjU4JySpKToAhUJzaYKHVlOCHEQMygXegQIARA2


 

Jaki może być …?                                                         

Wymieniajcie jak najwięcej przymiotników pasujących do podanego 

rzeczownika, np. Jaki może być samochód? Dziecko odpowiada lub 

odpowiadacie na zmianę podając po jednym przymiotniku: stary, szybki, 

drogi, ładny, starodawny, zepsuty itd. Jakie mogą być oczy? Niebieskie, 

duże, zapłakane, otwarte, zmrużone, skośne itd. 
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Gdzie się w to bawić?  

m.in. 

 w domu 

 podczas jazdy samochodem 

 na spacerze 

 

                                              oprac. Karina Belkner-Malowaniec 

                                                           - logopeda 
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