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Propozycje ćwiczeń z dzieckiem w domu 

( pod kierunkiem rodziców) 

 

Balony –  zabawy motywujące do komunikacji 

 
 

Adresaci ćwiczeń: Bianka, Adam, Paweł ( grupa Sasanki) 

 

 

 Balony są bardzo uniwersalne i gwarantują dobrą zabawę zarówno w domu, jak 

i na zewnątrz. Doskonale nadają się do uczenia najróżniejszych umiejętności 

komunikacyjnych , ponieważ dziecko będzie najprawdopodobniej potrzebowało twojej 

pomocy, aby się nimi pobawić. 
 

 

PROPOZYCJE ZABAW: 

 

 

Magiczne balony 

 

 Przez energetyczne pocieranie balonem o włosy lub sweter możesz sprawić, że 

naładują się energią statyczną. Postaraj się namówić swoje dziecko, aby przytrzymało balon 

na włosach, przeglądając się jednocześnie w lustrze. Będzie mogło spostrzec, jak włosy 

unoszą się dzięki energii wytworzonej przez balon. Róbcie to na zmianę, żeby dziecko 

mogło przekonać się, jak zabawnie wyglądają twoje włosy, kiedy balon ich dotyka. Możesz 

również spróbować przykleić balon do ściany, drzwi lub sufitu i czekać, aż spadnie. 

 

Dmuchaj 

 

 Jeśli będziesz stopniowo nadmuchiwać balon i robić pomiędzy poszczególnymi 

oddechami przerwy (przesadzając przy tym z mimiką twarzy), stworzysz dziecku okazję do 

poproszenia cię/ pokazania gestem o mocniejsze nadmuchanie balonu . Następnie możesz 

ścisnąć palcami szyjkę balonu,  a potem puść balon, żeby zaczął latać po pokoju. Jeśli 

zanadto rozprasza to uwagę twojego dziecka lub jest zbyt hałaśliwe, zawsze możesz 

przytrzymać balon i pozwolić, aby powietrze wydostające się z niego dmuchało na brzuch, 

twarz lub stopy dziecka. 

                                             



Balonowi ludzie 

 

 Świetną zabawą może okazać się wywoływanie okazji komunikacyjnych przez 

rysowanie twarzy na balonach i tworzenie z nich balonowych ludzi.  Możesz np. przykleić 

na balonie watę, żeby udawała włosy, z papieru wyciąć ręce, nogi . Można nadać 

balonowym ludziom imiona i na przykład udawać, że mówią. Można balonom dorysować 

miny: smutne, wesołe czy zdenerwowane. 

 

Balonowa siatkówka 

 

 Balonów można używać do gry w siatkówkę w pomieszczeniu. Po prostu udawajcie, 

że między wami znajduje się siatka, i odbijajcie balon do siebie wzajemnie. Możesz też 

zrobić prowizoryczną siatkę z krzeseł i kawałka sznurka. 

 

 

           Opracowała: 

 

                                                                                                                      Alina Jakimiec 


