
ZABAWY DOMOWE UŁATWIAJĄCE NAUKĘ CZYTANIA 

I PISANIA 

 
 

Zabawy językowe 

 
1. Zabawa „ Co powiedziałem/am” 

Rodzic dzieli słowa na sylaby (można zacząć od imienia dziecka np. Pa –weł, następnie 
dzielimy na sylaby przedmioty z otoczenia dziecka, zabawki itp.) , dziecko odgaduje, jaki to 
wyraz. 
 
2. Zabawa „Podziel na sylaby” . 
Rodzic wskazuje przedmiot z otoczenia dziecka (np. wybrane zabawki), a dziecko dzieli jego 
nazwę na sylaby rytmiczne wyklaskując je np. kloc-cki i próbuje podać ich ilość /2/ .Można 
równocześnie dzieląc słowa na sylaby układać po jednym klocku czy patyczku i przeliczać 
ilość. 
 
3.  „Dokończ słowo”. 
Rodzic mówi sylabę, a dziecko ma dołożyć inną sylabę, tak by powstało słowo. 
 
4. „Sztafeta sylabowa tworzenie wyrazów rozpoczynających się od tej samej sylaby – mama, 

makaron, maska, maki itd. 
 
5.„Łańcuch sylabowy” – rozpoczynamy zabawę wypowiadając dwusylabowy wyraz, dziecko 
powtarza wyraz i dzieli go na sylaby. Druga sylaba staje się początkiem nowego wyrazu 
powstałego np. wa – ta (wata); ta – ma ( tama); ma – ki (maki); ki – je ( kije); je – my (jemy); 
my – dło ( mydło) tak aż do wyczerpania pomysłów. 
 

6. Zabawa „ Co słyszysz na początku wyrazu?” 
Uczymy dziecko wysłuchiwania głoski na początku wyrazu. Ćwiczenia zaczynamy na 
krótkich wyrazach np. ul, dom, osa, oko, Ala. 
Zadajemy dziecku pytanie: „Powiedz jaką głoskę słyszysz na początku wyrazu?” 

Jeśli dziecko tego nie potrafi i powtarza cały wyraz lub dwie pierwsze głoski, wtedy 
powtarzamy wyraz ponownie przedłużając  pierwszą głoskę. Po wielokrotnych ćwiczeniach 
dziecko wysłucha i powtórzy tę głoskę. 
 
7. Zabawa „ Co słyszysz na końcu wyrazu?” 
Uczymy dziecko wysłuchania głoski na końcu wyrazu. Ćwiczenia zaczynamy na krótkich 
wyrazach np. las, oko, nos. 
Zadajemy dziecku pytanie : „Powiedz jaką głoskę słyszysz na końcu wyrazu?” 

Jeśli dziecko tego nie potrafi i powtarza cały wyraz lub dwie końcowe głoski, wtedy 
powtarzamy wyraz ponownie przedłużają końcową głoskę. Po wielokrotnych ćwiczeniach 
dziecko wysłucha i powtórzy tę głoskę. 
 
8. Wydzielanie głosekw łatwych wyrazach. 
Uczymy dziecko składać wyrazy, czyli słowa z głosek. 
Mówimy: 
• o – k –o 
• l – i – s 
• l – a – l - a 
Pytamy: Jakie słowo powiedziałam? 



Dziecko powinno odpowiedzieć „oko”, „ lis”, „lala”. 
 
9. Zabawa „Co to za słowo?”. 
Rodzic wypowiada słowo z podziałem na głoski np. m-a-m-a. Dziecko dokonuje ich syntezy 
i podaje słowo – mama. 
 
10. Ćwiczenia słuchowe „Układamy słowa na daną głoskę”. 
Wyszukiwanie przedmiotów, zabawek , których nazwy rozpoczynają się daną głoską. Rodzic 
prosi dziecko aby ułożyło słowo rozpoczynające się na pierwszą głoskę np. o – okno . 
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