
Zostań w domu
odkryj swoje dziecko

Odkryj w sobie dziecko



Rodzicu jesteś 
najlepszym 

i najważniejszym 
Terapeutą dla swojego 

dziecka



Rodzic i jego rola 

Dziecko rozwija się pod wpływem działania szeregu 
czynników, dlatego też konieczna jest stymulacja ze 

strony najbliższego otoczenia dziecka. Proces stymulacji 
już od najmłodszych lat podejmuje najmniejsza grupa 

społeczna, czyli rodzina. 



Codzienne czynności na drodze do 
rozwoju 

• Spędzanie czasu  razem („przytulas”, 
rozmowa, uśmiech), 

• Zabawa (w chowanego, paluszkowa) ,
• Czytające poranki w zaciszu domowym 

(Poezja, bajka, legenda) ,
• Domowe  „planszówkowe” kasyno,
• Aktywny dywan,
• 15 min. z aplikacją i Internetem.



Spędzanie czasu  razem

 Szczególnie ważny dla rozwoju dziecka będzie 
klimat emocjonalny panujący w rodzinie. 

Wszelkiego rodzaju napięcia, 
nieporozumienia, sytuacje stresowe mogą 

zaburzyć rozwój dziecka, w tym rozwój mowy. 
Poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, częsty 

kontakt z rodzicami pozwalają mu rozwijać się 
bez zakłóceń. Im bardziej kontakt ten jest 

naturalny, nie wymuszony konkretną sytuacją, 
wzrasta poziom bezpieczeństwa i motywacji 

do nawiązywania komunikacji werbalnej.
 Przekazujesz  określony system wartości i 

norm społecznych



 Dzieci korzystają z sytuacji, 
które uczą, o ile sytuacje te 
sprawiają im przyjemność. 

Zabawa za najprzyjemniejsza 
z

 form nauki.



Zabawa
podstawowa forma aktywności 

dziecka



Zabawa (w chowanego) 

• Rozwijasz:
Relacje przestrzenne,
Uczysz cierpliwości,
Czekania na swoją kolej,
Dostarczasz pozytywnych emocji.



Zabawa (Paluszkowa) 

• Rowijasz:
Motorykę rąk,
Mowę (Pola leżące  w sąsiedztwie pól mowy),
Wyobraźnię,
Kreatywność,
• Wracasz myślą do dzieciństwa 



Czytające poranki w zaciszu 
domowym (Poezja)

• Rozwijasz: 
Słownik dziecka,
Myślenie,
Pamięć (ucząc na pamięć wierszyków),
Słuch fonematyczny (ucząc krótkich 

rymowanek).
• Popularyzujesz:
Kulturę 



Czytające poranki w zaciszu 
domowym (bajka)

• Rozwijasz :
Wyobraźnię,
Słownik dziecka,
Mowę opowieściową,
Uczysz właściwych postaw, wartości np. 

empatii,
Pogłębiasz wiedzę,
Wyciszasz emocje.



Domowe  „planszówkowe” kasyno

• Grając w gry rozwijasz:
Koncentrację uwagi,
Słownik dziecka,
Wyobraźnię, 
Logiczne myślenie,
Relacje i komunikację,
Umiejętność czekania na swoją kolej.



Aktywny dywan

• Wykonując ćwiczenia ruchowe rozwijasz:
Motorykę dużą,
Motorykę małą,
Mowę (istnieje zależność pomiędzy rozwojem 

ruchowym a mowy),
Koncentrację, uwagę,
Umiejętność współpracy,
Wprowadzasz radosny nastrój i dobre 

samopoczucie (higiena psychiczna)



Czytające poranki w zaciszu 
domowym (legenda, rozmowa) 

• Organizując odpowiednie sytuacje 
i w nawiązaniu do nich inicjując  rozmowę lub 
podejmując  ją zaspokajasz naturalną 
ciekawość dziecka,

• Opowiadając mu rodzinne historie 
przekazujesz mu nie tylko historię rodzinną ale 
 postawy i emocje,

• Rozwijasz słownik dziecka,



Nasze propozycje

• „Zabawy Paluszkowe” K. Sąsiadek
• Gry planszowe  np. typu „dobble”- dla 

młodszych dzieci z piktogramami dla starszych 
(szkoła podstawowa) ortograficzne np. firmy 
Aleksander,  klasyczne memory, 
ubieranki, puzzle

„Twister”,„Zgadnij kto to?” „5 Sekund”



15 min z aplikacją i  Internetem

• W wyjątkowych sytuacjach  sięgnij po 
aplkacje:

Zgadnij kto to? (szkoła podstawowa),
Wykreślanki (szkoła podstawowa),
WOW  (szkoła podstawowa),
Squla.



Strony Internetowe

 Www.panimonia.pl
 www.domowyprzedszkolak.pl
 www.esero.kopernik.org.pl 
 www.kula.gov.pl
 www.lulek.tv
 www.ciufcia.pl
 www.wierszedladzieci.pl

http://Www.panimonia.pl/
http://www.domowyprzedszkolak.pl/


Do posłuchania

 www.nianiateka.pl
 www.muzykotekaszkolna.pl
 www.polskieradio.pl Polskie-Radio- 

Dzieciom



Biblografia:

 Grafika - google



Opracowanie:

Patrycja Lech – psycholog

Magdalena Szczygielska - logopeda


	Slajd 1
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10
	Slajd 11
	Slajd 12
	Slajd 13
	Slajd 14
	Slajd 15
	Slajd 16
	Slajd 17
	Slajd 18
	Slajd 19
	Slajd 20

