
Tablet, smartfon… a może coś innego? 
Często oczekując z dzieckiem przed gabinetem do lekarza lub 

innego specjalisty, warto zamiast tabletu czy smartfona, sięgnąć po książkę 
lub wypełnić ten czas wspólną zabawą. Poniżej proponuję kilka zabaw, 
które możesz w takich sytuacjach wykorzystać. 

 
1. Zabawy językowe: 

• rymowanki  –  dziecko mówi słowo, rodzic dobiera rym, a potem 
zamiana 

• wyrazy na literę A (lub każdą inną) – zabawa polega na 
wymyślaniu wyrazów zaczynających się na wybraną literę. Jeśli 
dziecko jest starsze, zabawę można nieco utrudnić, wprowadzając 
dodatkowe reguły, np. wymyślamy tylko rzeczowniki, tylko nazwy 
zwierząt, tylko imiona, itp.. 

• głoskowanie – zabawa polega na dzieleniu słów na głoski lub 
scalaniu ich w słowa  

• zabawa w snucie opowieści – dorosły rozpoczyna opowieść „Za 
górami, za lasami żył…”, a dziecko wymyśla zakończenie historii 
lub odwrotnie 

• szeptanki  –  zabawa polega na mówieniu do ucha dziecka szeptem, 
a zadaniem dziecka jest powtórzenie usłyszanego słowa 
 

2. Pobawić się w zgadywanki, np.: 
• jaki przedmiot mam na myśli? – pyta rodzic, a dziecko próbuje 

odgadnąć, co rodzic miał na myśli. Zadajemy tylko takie pytania, na 
które można odpowiedzieć „tak” lub „nie”. Po odgadnięciu 
następuje zamiana ról 

• jaką liczbę mam na myśli? – najpierw należy ustalić przedział, np. 
od 1 do 100. Dziecko zadaje pytania, np. czy ta liczba jest większa 
od 50? Czy jest mniejsza od 25? Odpowiedź może być tylko 
twierdzącą, bądź przecząca. W ten sposób dziecko zawęża zakres 
poszukiwań, aż do odgadnięcia ustalonej liczby 

• Co by było gdyby…?  –  wspólnie z dzieckiem zastanawiamy się 
nad konsekwencjami dziwnych zjawisk, np. Co by było, gdyby 
ludzie nie musieli spać? Gdyby krowy miały skrzydła? 

 

3. Zabawa: Kto pierwszy zobaczy… – ustalamy wspólnie z dzieckiem, 
że zabawę wygrywa ten, kto pierwszy zobaczy, np. panią w okularach. 
 

4. Zabawa: Co ja mam w torebce/plecaku? – zabawa polega na tym, że 
rodzic wybiera jeden przedmiot, który ma ukryty w swojej 
torebce/plecaku, a dziecko tylko za pomocą dotyku, bez podglądania, 
odnajduje określony przedmiot. 

 
5. Zabawa: Rysowanie palcem na plecach dziecka/rodzica, a następnie 

odgadywanie, co było narysowane, np. kształt, litera, cyfra. 
 
6. Zabawa: Co zniknęło? – na stoliku układamy kilka przedmiotów, 

następnie dziecko odwraca się, a rodzic chowa jeden z nich lub tylko 
zmienia jego położenie. Zadaniem dziecka jest odgadnąć, który 
przedmiot zniknął lub zmienił swoje położenie. 

 
7. Zabawa: Znane wierszyki – polega na mówieniu na zmianę, np. po 

jednym wersie, znanych wierszyków, „Kto ty jesteś?”. 
 
8. Zabawa: Liczenie – polega na liczeniu, np. ile krzeseł znajduje się w 

korytarzu? Ilu panów siedzi w poczekalni? Można także pobawić się z 
dzieckiem w proste dodawanie lub odejmowanie. 

 
9. Można porysować lub pobawić się w kąciku zabaw. 
 
10. Można poczytać zgromadzone w biblioteczce książki. 

 
Zachęcam do wspólnego spędzania czasu ze swoimi dziećmi  
 
 
mgr Magdalena Ulman - Soczko 
pedagog PP-P 15 


