Zabawy podczas jazdy samochodem
„Zabawa w wyrazy”
Zabawa polega na tym, że osoby uczestniczące w zabawie na zmianę mówią wyrazy na
takiej zasadzie, że pierwsza litera kolejnego wyrazu jest ostatnią literą wyrazu poprzedniego,
na przykład: dom – masło – ola – aparat...itd.
Zabawa ta kształtuje słuch fonemowy u dzieci, może być także dobrą diagnozą lub zabawą
terapeutyczną w przypadku, gdy dziecko nie słyszy głosek w nagłosie i wygłosie. Należy
jednak pamiętać, żeby dostosować zabawę do wieku dzieci i nie używać zbyt trudnych
wyrazów. Dziecko podczas takiej zabawy wzbogaca swoje słownictwo. Pamiętać należy, aby
tłumaczyć dziecku słowa, których znaczenia nie rozumie.
„Tworzymy opowiadanie”
Zabawa polega ona na tworzeniu opowiadania w taki sposób, że każdy uczestnik mówi po
jednym zdaniu. Każde kolejne zdanie musi nawiązywać do tego, co zostało powiedziane
wcześniej. Jednocześnie musi zawierać jakieś nowe informacje.
Przykład:
Osoba I –
W małym miasteczku...
Osoba II w dalekim kraju...
Osoba III lub ponownie I - żyła sobie malutka myszka....
W tę zabawę można się bawić z dziećmi podczas jazdy samochodem, podczas wycieczki.
Jest idealna także do spędzania wolnego czasu podczas rodzinnego odpoczynku. Rozwija
wyobraźnię i twórcze myślenie.
„Skojarzenia”
Zabawa polega na szukaniu skojarzeń. Pierwszy uczestnik mówi na przykład zdanie: Lato
kojarzy mi się z lodami. Drugi stwierdza: Lody kojarzą mi się z truskawkami. Kolejny:
Truskawki kojarzą mi się z deserem... W tę zabawę można się śmiało bawić zarówno w
podróży, jak i w domu.
„Kolory”
Zabawa polega na poszukiwaniu rzeczy w odpowiednim kolorze. Wybieramy jakiś kolor np.
żółty i uczestnicy zabawy kolejno wymieniają rzeczy w kolorze zielonym: trawa, żaba,
krokodyl itd. W tę zabawę również można się bawić w podróży, w domu.
„Zabawa w wyrazy inaczej”
Tym razem osoba dorosła lub dziecko znające alfabet, mówi w myślach litery alfabetu. Drugi
uczestnik mówi „stop”. Litera, przy której padło słowo „stop”, jest literą, na którą będą się
rozpoczynać wymieniane kolejno przez uczestników wyrazy. Zabawa wzbogaca słownictwo
dziecka, przy czym należy pamiętać, aby tłumaczyć dziecku znaczenie nieznanych mu
wyrazów.

