
Pomóż swojemu dziecku w rozwoju językowym 
poprzez bliskość, zabawę, czytanie i rozmowy 
każdego dnia.

 - Czytaj swojemu dziecku codziennie. Rozmawiaj o tym co 
widzicie na obrazkach i o tym czym się interesuje.

 - Gra mała burza mózgów. Gra jest rodzajem lotteri 
obrazkowej, gdzie trenuje się rożnego rodzaju słowa dnia 
codziennego dotyczące ubioru. Te ciuchy które pasują 
do odpowiednich por roku. Ta gra uczy twoje dziecko 
koncentracji oraz czekania na swoja kolej/zmianę. Mów o 
tym co widzicie na obrazku, o tym co Twoje dziecko lubi. 
Rozmawiaj o tym jakie ubranie Twoje dziecko ma mieć w 
zależności od zmieniających się por roku.

 - Piosenki. Śpiewaj i baw się do edukacyjnych piosenek. 
Kiedy śpiewacie razem , Twoje dziecko łatwiej się uczy. 
Śpiewaj ze swoim dzieckiem. Patrz i pokazuj podczas 
śpiewania.

 - Gumowa kaczka-plywaczka. Graj w chowanego z ta 
kaczka. Na zmianę chowajcie ja w rożnych miejscach 
w domu . rozmawiaj o tym w jakim pokoju kaczka jest 
schowana, i gdzie w pokoju ona jest. Np.: pod kołdrą, na 
stole, na dole w szufladzie itp.

 - Codzienne czynności. Pamiętaj nazywać rożne części ciała 
i garderoby, kiedy pomagasz swojemu dziecku ubierać się i 
rozbierać albo jak go kapiesz. Mów głośno ,  
co robisz.
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 - Książka. Pierwsze 1000 słów: W książce sa obrazki rożnych 
pomieszczeń które znajdują się w domu. Rozmawiaj z 
twoim dzieckiem co jest w łazience i ci się w niej robi. 
Poproś swoje dziecko aby znalazło kaczkę, która chowa się 
na każdej stronie tej książki. Naucz swoje dziecko słówek, 
które mówią o tym wszystkim co jest jemu bliskie : ubranie, 
części ciała i kąpiel.

 - Używaj tych zalaminowanych kart z osobami i zwierzętami 
występującymi w książce, aby prowadzić fajne rozmowy z 
Twoim dzieckiem. Otwieraj na odpowiedniej stronie książkę.  
Połóż karty odwrócone do góry nogami. Ciągnijcie na 
zmianę karty i opowiadajcie, kto na nich jest co dana osoba 
robi. Pytaj swoje dziecko np.: „ Co robi kot na obrazku”?
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