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Zabawa z literami i cyframi
Istnieje wiele rodzajów gier, w które można grać  
z literami i cyframi, od ich kształtu i dźwięku do nauki 
nowych słów, które mają tę samą pierwszą literę. 
Możesz poszukać numerów, które Twoje dziecko 
rozpozna, takich jak numer drzwi lub wiek dziecka,  
i sprawdzić, czy te numery można znaleźć na 
autobusach, sklepach lub znakach drogowych.  
Pamiętaj, że litery i cyfry są wszędzie!

Gwiezdna wskazówka
Licz na głos z dzieckiem - dowiedz się, ile 
kroków musisz zrobić, aby dostać się do drzwi 
wejściowych lub ile lampek mijasz podczas 
wyjścia do parku!

Pomysł do rozmowy
Porozmawiajcie o listach, które można znaleźć w 
poczcie śmieciowej i starych czasopismach. Wytnij 
kilka liter i zrób kolaż. Zobacz, czy znajdziesz 
pierwszą literę imienia swojego dziecka. Jeśli nie 
mogą jeszcze rozpoznać litery, narysuj ją razem i 
sprawdź, czy możesz ją dostrzec, kiedy jesteś na 
zewnątrz i w pobliżu.

„Idę do parku”
Zagraj w grę na zmianę mówiąc, co byś zabrał na wycieczkę 
do parku. Zasada jest taka, że można brać tylko rzeczy  
z dźwiękiem 'p' (na przykład, 'Idę do parku i wezmę piknik/
papugę/piłkę'). Możesz mieć więcej zabawy, zmieniając 
miejsce, do którego jedziesz (np. nad morze, gdzie możesz 
przynieść tylko rzeczy zaczynające się od 'm'). Pamiętasz 
wszystko, co masz zamiar zabrać ze sobą?

Plastelina lub gra w litery z modeliny
Z plasteliny można robić razem kształty liter, albo zrobić 
własną modelinę do zabawy. 
Zmieszajcie razem:

• dwa kubki zwykłej mąki
• ½ filiżanki zimnej wody
• trzy łyżki stołowe oleju roślinnego
• jedna łyżka stołowa soku z cytryny (opcjonalnie)
• dowolny barwnik spożywczy lub brokat, który chcesz.

Pomysł do rozmowy
Aby zachęcić dziecko do 
wczesnego czytania, używaj 
dźwięków literowych zamiast 
nazw liter alfabetu. Używanie 
dźwięków literowych w grach 
takich jak „Idę do parku" lub 
„Szpieguję" razem, pomoże mu 
wydobyć słowa, gdy nauczy  
się czytać.




