
Zabawy logopedyczne w domu - część 10 

Rymowanki, wyliczanki czyli „Wpadła bomba do piwnicy…”
Szanowni rodzice i drogie przedszkolaki. Dzisiaj proponuję zabawy z wyliczankami. To krótkie wierszyki, które często 
pamiętają rodzice a nawet dziadkowie. Można stosować je na wiele sposobów: wybierać, kto goni; kto „kryje”; ale 
także kto pierwszy idzie do kąpieli; kto wybiera grę lub książkę do przeczytania itp. Doskonale nadają się do ćwiczenia 
pamięci słuchowej, artykulacji, ćwiczenia rytmicznego wymawiania tekstów połączonego z gestem wskazywania 
palcem, podziału na sylaby i na głoski. Warto nauczyć dziecko, w jaki sposób korzysta się z wyliczanek 
Poniżej przedstawiam kilka propozycji wykorzystania takich wierszy, niektóre z nich z okazji Dnia Mamy, z mamą w roli 
głównej. 

Dla dzieci młodszych

Raz, dwa, trzy, cztery, nasza mama robi sery,
Tata strzela z broni, a ostatni goni.  
**********************************************

Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, mama, daje jeść,
Tata daje pić, a ty sobie idź
**********************************************
Zabawa ruchowa: Raz, dwa, trzy... Baba – Jaga patrzy.
Znajdźmy trochę miejsca np. w przedpokoju, w ogródku lub na dworze. Dziecko biega w przy dźwiękach dowolnej 

muzyki lub np. klaskania. Prowadzący / rodzic woła hasło: Raz, dwa, trzy Baba-Jaga patrzy! Wszyscy 
uczestnicy zabawy zatrzymują się w bezruchu tak, by Baba-Jaga (czyli prowadzący) ich „nie zauważyła”. Po chwili 
zabawę powtarzamy. Wprowadzamy zmianę prowadzącego. 

Dla dzieci starszych

Deszczyk pada, słońce świeci, czarownica masło kleci.
Co ukleci, wnet zajada, myśli, że to czekolada.
Zaraz ciebie poczęstuje, jeśli masz w dzienniku dwóje.
Masz? – to wy – pa – dasz!
**********************************************

Poszła Tola na wagary, wzięła z sobą plecak stary.
A w plecaku dziura była, prawie wszystko pogubiła.
Co w plecaku jeszcze tkwi, powiesz teraz właśnie ty …… (np. k – r – e – d – k – a)

W tej zabawie dziecko wymyśla, co może znajdować się w  plecaku oraz dzieli ten wyraz na głoski (jeśli to okaże się za 
trudne to na sylaby). Dziecko ćwiczy w zabawie artykulację oraz analizę głoskową lub sylabową wyrazu (potrzebna przy
nauce czytania i pisania).

Przedszkolaki: Z okazji Dnia Mamy pokolorujcie najpiękniej jak potraficie załączony „Bukiet dla mamy”, poproście aby 
mama przeczytała podziękowania z kwiatów i mocno mamę uściskajcie.

Źródła:
Wyliczanki pochodzą z książki: „Wyliczanki dla dzieci” – wyd. Damidos dla dzieci
W zadaniach wykorzystałam grafikę z portalu:    https://www.logopestka.pl/
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