
Zadaniem każdego uczestnika zabawy
będzie odpowiedź na pytanie: Gdybym
był/była: przedmiotem, zwierzęciem,

piosenką, warzywem, owocem (co tylko
przyjdzie Wam do głowy), to byłoby to...i

Zabawę zaczyna najstarszy członek rodziny,
który mówi pierwszy wyraz, lub pierwsze

zdanie opowieści rodzinnej, Każda kolejna
osoba dokłada coś od siebie, w

zależności, czy umówicie się na pojedyncze
wyrazy, czy zdania. Historia może być na

dowolny temat, co tylko przyjdzie Wam do
głowy.

Na małych karteczkach, rodzic wypisuje
oddzielnie 20 słów dotyczących jednego,
konkretnego tematu (pogoda, zabawa,

wakacje, dom, itp.) Zadaniem
uczestników jest wylosować po 2 karteczki (2

słowa) i zacząć układać z nich historię.
Kolejna runda, to losowanie 3 karteczek, które

pomogą rozwinąć opowieść, a następnie
jeszcze 2 do jej zakończenia.

Jeżeli osoba opowiadająca poprosi, może
otrzymać pomoc w budowaniu historii.

W drodze mijamy wiele różnych
przedmiotów, rzeczy,

itp. Puśćcie wodze fantazji i zastanówcie
się wspólnie, całą rodziną nad historią ich

powstania. Jeżeli wybierzecie drzewo,
opowiedzcie jego historię od

małego ziarenka, które w jakiś sposób
pojawiło się właśnie w tym miejscu. Takie

historie bardzo pomagają
poznawać świat.

To zabawa, która przynosi dużo śmiechu, bo
nigdy nie wiadomo, co nam przyjdzie do

głowy. Tym razem do kierowcy samochodu
należy wybór pierwszego wyrazu,

do którego wszyscy pozostali będą szukać
rymu, np.:

ptak - rak - brak - siak - rybak...

Na początek ustalcie wspólnie czego
będziecie szukać (wybranej litery, koloru,

zwierzaka, kształtu, itp.). Kiedy
ten etap będzie za Wami, do dzieła, a raczej
do szukania! Kto znajdzie najwięcej, a może

najszybciej?
Spróbujcie różnych możliwości!

Myślę o pewnym… (zwierzęciu, przedmiocie,
roślinie, człowieku, itp.). Zgadnij co to jest?

Jednej osoby myśli i czymś. a druga osoba, lub
reszta uczestników stara się zgadnąć o czym. W

tym celu zadają pytania.
Uwaga! Warto na początku ustalić zasady (ilość

dopuszczalnych pytań, czy odpowiedzi mogą
być tylko Tak/ Nie, a może dopuszczamy

opisowe odpowiedzi?)

Zabawa zaczyna się od losowania litery
alfabetu, od której zaczniemy zabawę.

Jedna osoba (może być najstarsza), mówi w
myślach alfabet, a druga (najmłodsza) mówi w

pewnym momencie STOP.
Kto pierwszy ten lepszy, mówi dowolny wyraz
na wylosowaną literę. Zadaniem kolejnej osoby

(zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek
zegara) jest podanie wyrazu na ostatnią literę

ostatniego wyrazu, np. owad - dziupla - aparat.

Jedna osoba wybiera jedną rzecz znajdującą
się wewnątrz waszego środka transportu, lub

na zewnątrz i opisuje jej kolor,
Zadaniem pozostałych uczestników zabawy
jest odgadnąć o czym mowa. Zabawa trwa
do momentu odgadnięcia, lub poddania się

zgadujących.

A gdybym był...! Rodzinna historia... Razem łatwiej!

Skąd się wzięło? Rymowanki Przyjrzyj się i znajdź!

Zgadnij o czym teraz myslę! Na ostatnią literę... Widzę swoim okiem szpiega...





Ogłaszamy wyścigi dla całej rodziny. Kto
pierwszy zobaczy

(np.: 5 krów, 6 bocianów,3 żółte znaki
drogowe, 4 zielone samochody, itp.) 
Co Wam jeszcze przyjdzie do głowy?

Ze starszym
przedszkolakiem możemy bawić się już w

ciąg skojarzeń, korzystając z tego, co
widzimy za oknami, gdzie każda kolejna

osoba dokłada swoje skojarzenie, np.:
drzewo – ognisko- kiełbaski – lodówka –

dom – lalka, itd.i

Zadaniem każdego z uczestników zabawy
jest wymienić przynajmniej 3 rzeczy miłe/
zabawne/ wyjątkowe z ostatnich dni. Czy

niektóre Wasze wspomnienia się
pokrywają?

Jedna osoba naśladuje odgłosy wybranego
zwierzęcia, lub przedmiotu, a zadaniem

pozostałych (głównie dzieci) jest
odgadnąć do kogo/czego należy dany głos.

Zadaniem kierowcy jest wybrać dowolny
wyraz. Każdy pozostały uczestnik zabawy

wymyśla wyraz na każdą kolejną literę
wyrazu głównego, a następnie cała rodzina

wymyśla zdanie z podanych wyrazów.
Przykład: "MAMA"

M - mały
A - aparat
M - maluje
A - ananas

Mały ananas maluje aparat.

W tej zabawie tworzymy wspólnie jak
najdłuższą listę zakupów. Każda kolejna

osoba powtarza przedmioty,
które już zostały "kupione", a następnie

dodaje od siebie jeszcze jedną rzecz.
Zabawa trwa do momentu, kiedy ktoś

nie zapomni, co jest w koszyku.

Zadaniem rodzica jest opowiedzieć
historię z dowolnymi bohaterami (pieski z

Psiego Patrolu, Anna i Elza, itp.
Zadaniem dziecka jest pokazywać twarzą
(buzią i językiem) to, o czym jest mowa.
Bohaterowie mogą sprzątać (oblizywać

zęby językiem), rozciągać się
(wypychać językiem policzki), suszyć włosy
(dmuchać na włosy, lub brodę), patrolować

okolicę (oblizując językiem usta), itp.
To jednocześnie proste ćwiczenia

logopedyczne.

Usiądźcie wygodnie i skupcie się na jednym
punkcie przed sobą, lub też przymknijcie

oczy. Niech Wasze myśli skupią się tylko na
powietrzu, i oddechu. Robiąc wdech,

poczujcie jak powietrze wchodzi do Waszych
ciał, jak rozchodzi się po jego zakamarkach.
Być może ma ono jakiś kolor, którego ślad

zostawia w środku. Poczujcie też jak
powietrze delikatnie wychodzi przez nos.

Kiedy zorientujecie się, że myślicie o czymś
innym, łagodnie wróćcie do oddechu i

skupienia na nim.
Czas trwania: 2 minuty

To jedno z ćwiczeń relaksacyjnych.
Zaczynamy od kilku spokojnych wdechów i
wydechów, w czasie których skupiamy się

na jednej rzeczy przed nami, lub
przymykamy oczy.. Następnie rodzic

opowiada (robiąc 10 sekundowe przerwy
między zdaniami): Wyobraź sobie, że

jesteś na plaży... Jest ciepło i przyjemnie...
Niedaleko Ciebie widzisz kolorowy balon...
Wiatr unosi go i upuszcza... Balon wzlatuje

wysoko aż do nieba, a potem upada tuż przy
Twoich stopach. Możesz dołączyć do

zabawy i chwilę tak zostać.

Kto pierwszy? Skojarzenia W ostatnich dniach..

Co to za odgłos? Zabawy literkowe Poszłam na zakupy i kupiłam...

Pokarz mi tą historię! Powietrze Balon




