
ZABAWY ROZBUDZAJĄCE DZIECIĘCĄ WYOBRAŹNIĘ 

 I PROWOKUJĄCE DO SWOBODNEGO WYPOWIADANIA SIĘ 
 

1. Telefoniczne rozmowy 

Do zabawy można posłużyć się zabawkowym telefonem lub skonstruować telefon: na 

końcach sporego kawałka sznurka przywiązać kubki – będą pełnić funkcję słuchawek 

telefonicznych.  

Rodzic proponuje: Porozmawiajmy przez telefon… Halo! Czy to Marysia? Słyszysz 

mnie?... Przyłóż słuchawkę do ucha… Teraz słyszysz mnie dobrze… Prawda? 

Następna rozmowa może być już bardziej skomplikowana, a przez to bardziej 

kształcąca. Propozycje tematów rozmów telefonicznych dla trzylatków: 

 Trzeba przypomnieć tatusiowi co ma kupić na obiad; 

 Ciocia Monika chce dowiedzieć się, co się u nas dzieje. 

2. Co to może być? 

Rodzic siada obok dziecka przy stole i proponuje: Zgadnij, co rysuję… Rysuje żółte 

kółko i dorysowuje promyki. Jeszcze nie narysowała wszystkiego, a dziecko już 

rozpoznało i woła: Słoneczko! 

Dziecku podobają się rysowane zagadki. Można więc przejść do rysowania bardziej 

złożonych zagadkowych portretów przedmiotów, zwierząt i ludzi. Zabawa przebiega 

w następujący sposób:  

 rodzic rozbudza dziecięcą ciekawość; 

 rysuje charakterystyczny dla przedstawionego obiektu kształt i pyta: Już wiesz, 

co to jest? 

 gdy dziecko nie odgadło, dodaje dalsze szczegóły i znowu pyta; 

 dodaje dalsze szczegóły, aż dziecko odgadnie. 

3. Cienie na ścianie 

Ten prosty teatr cieni niezwykle rozbudza dziecięcą wyobraźnię, bo sylwetki tylko 

trochę są podobne do tego, co się chce przedstawić, i dlatego wielu rzeczy trzeba się 

domyślać.  

Żeby dziecko poznało urok takiej zabawy, rodzic musi przez kilka wieczorów bawić 

się z nim razem. Wystarczy dobrze oświetlona ściana (jedno źródło światła) a pojawi 

się na niej cień. Rodzic układa ręce tak, aby uzyskać sylwetkę: 

 zajączka, który zabawnie skacze, 

 gęsi z wyciągniętą szyją, 

 ptaszka jedzącego ziarenka, itd. 

Oprócz układania rąk i palców w specjalny sposób, można skorzystać z cienia lalki i 

misia. Sylwetki są podobne i jednocześnie niepodobne do zabawek, które dziecko zna. 

Na początku wszystko twa króciutko: dziecko ma rozpoznać sylwetkę i to, co ona 

robi. Potem można pokazywać króciutkie historyjki. Znakomita okazja do 

wspomagania dziecięcej wyobraźni.  

Rodzice, którzy chcą więcej czasu poświęcić dziecku, mogą wyciąć sylwetki z kartonu 

i umocować je na patykach. Będzie chiński teatr cieni. 
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