
Komunikacja alternatywna 

Zabawy relacyjne 

 

Dzień dobry, 

Dzisiaj w ramach zajęć komunikacyjnych zapraszam Ciebie i drugą osobę , która jest przy Tobie , do uczestnictwa w kilku 

zabawach . 

 

Zabawa pierwsza „Pajęczyna”  

Do pierwszej zabawy będziesz potrzebował/a kłębek włóczki lub sznurka. 



       

 

Zabawę rozpoczyna osoba dorosła, która rozwija włóczkę i podaje ją swojemu dziecku. Dziecko chwyta kłębek, rozwija tak 

jak dorosły i podaje go ponownie swojemu partnerowi. W trakcie zabawy proszę trzymaj włóczkę- w ten sposób razem 

będziecie tworzyć sieć. Zróbcie tak kilkukrotnie do momentu aż sieć będzie gęściej utkana. W trackie zabawy możesz 

skorzystać z komunikatów: „Będziemy się dzisiaj razem bawić. Zrobimy dzisiaj wspólną sieć z włóczki. Zobacz, to jest 

włóczka. Dotknij ją, sprawdź jaka jest w dotyku. Jest gładka, a może szorstka. Za chwilę rozwinę włóczkę i podam Ci ją. 

Będziemy ją razem rozwijać i podawać ją sobie. Teraz ja, a teraz Ty. Zobacz, nasza sieć staje się coraz dłuższa. Pamiętaj 

proszę, trzymaj swoją włóczkę.” A na koniec odwróćcie proszę kolejność- teraz będziecie zwijać włóczkę: „ A teraz, kiedy 

już mamy zrobioną sieć, zwiniemy włóczkę z powrotem. Teraz sieć będzie coraz krótsza i krótsza. Zobacz, udało nam się 

zwinąć kłębek włóczki. Zrobiliśmy to razem. Nie udałoby mi się tego zrobić, gdyby nie Twoja pomoc. Dziękuję Ci”. 

 

 

dawać



Zabawa druga „Lustro”    

W tej zabawie nie będą Ci potrzebne rekwizyty. Proszę pobaw się z drugą osobą w lustro- jedna osoba pokazuje gesty, 

miny, ćwiczenia, naśladuje dźwięki, wypowiada słowa, a druga osoba naśladuje. Potem zamieńcie się rolami.  

 

 

 



Zabawa trzecia „Dmuchnij/Podaj”     

Z kolei w tej zabawie będziesz potrzebował/a piórko, kulkę z bibuły czy papieru lub piłkę. Piórko, bibułę lub papier 

wykorzystasz w wersji „Dmuchnij”, piłkę zaś – w „Podaj”. Proszę usiądź wraz z drugą osobą po przeciwnych stronach stołu. 

Przedmuchujcie do siebie przedmioty lub podawajcie sobie piłkę , tak aby rekwizyty nie spadły ze stołu. Ale jeżeli spadną, 

to też jest w porządku, bawicie się ze sobą, jesteście razem. Możecie też turlać piłkę przez całą długość stołu- starajcie się 

proszę złapać piłkę. Obserwujcie swoje  reakcje i nazywajcie je.  

 

 

Życzę owocnej zabawy! 

Aneta Trojanowska 
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