
Czynności w domu cz 2 

 
1. Jedzenie w takim samym kolorze 

 

Wewnątrz/na dworze: 

 Wewnątrz 

Rekwizyty: 

 Artykuły spożywcze tego samego koloru; 

 Ubrania tego samego koloru; 

 Maskotki tego samego koloru 

Sposób zabawy: 

 Przygotujcie i zjedzcie posiłek w wybranym kolorze; 

 Niech dziecko przejdzie  z Tobą przez cały proces, to znaczy pójdzie 

do sklepu (albo spiżarni) i wybierze składniki; 

 Wykorzystajcie barwniki spożywcze i zmieńcie kolor mleka albo 

wypijcie coś innego w danym kolorze; 

 Dziecko zakłada ubrania w danym kolorze, a przy stole sadza 

zabawki lub maskotki tej samej barwy; 

 Pobudź wyobraźnię dziecka i poproś je, aby wymieniło inne 

przedmioty tego samego koloru lub podało inne słowa, które 

zaczynają się na tę samą literę (np. pomarańczowy, pies, pióro); 

 Spróbujcie włączyć do zabawy jak najwięcej rzeczy w tym samym 

kolorze, by  zwiększyć świadomość otoczenia u dziecka i zapoznać z 

nowymi artykułami spożywczymi.   

 

Jaki jest cel tej zabawy? 

 Wykonywanie codziennych czynności – ucząc się  jak 

przygotowywać posiłek z pokarmów tego samego koloru, dziecko 

staje się świadome tego co je, i w jaki sposób przygotowywać i 

przetwarzać żywność; 

 Rozszerzenie diety – taka zabawa może być świetnym sposobem na 

poszerzenie jadłospisu niejadków, ponieważ dzieci zaangażowane w 

proces przygotowywania jedzenia mogą zmniejszyć swoja 

nadwrażliwość 

 

 

 



2. Planowanie przyjęcia 

 

Wewnątrz/na dworze: 

 Wewnątrz 

Rekwizyty: 

  Duży plakat; 

 Marker; 

 Rzeczy potrzebne na przyjęcie: talerzyki, kubki, sztućce; 

 Można również przygotować balony, serpentyny, różki ze 

słodyczami itd. 

Sposób zabawy: 

 Narysuj na plakacie kilka kolumn i każdą z nich podpisz w 

zależności od tego, co dziecko chce mieć na przyjęciu. Uwzględnij 

jedzenie i rozrywkę (np. muzyka, dmuchane zamki). W lewej 

kolumnie zapisz imiona gości – prawdziwych i zmyślonych; 

 Na pierwszym miejscu wpisz imię dziecka, poniżej – imiona dzieci, 

które mają być zaproszone; 

 Dziecko analizuje co lubią inne dzieci („Czy tak jak ja lubią pizze?”, 

„Czy lubią się bawić w piratów?”). Obok imienia każdego dziecka 

zaznaczcie jego upodobania; 

 Dzieci temu dziecko łatwiej zrozumie, że inne dzieci lubią coś 

innego i że powinien zaprosić gości o podobnych upodobaniach; 

 Po zawężeniu listy (za pierwszym razem niech to zrobi dorosły- 

najlepiej ograniczyć liczbę dzieci do 3/4) razem opracujcie 

zaproszenia; 

 Następnie zróbcie listę zabaw. Niech będzie ich kilka, tak żeby 

przyjęcie nie było dla dziecka zbyt męczące; 

 Potem odegrajcie role – przywitanie gości w drzwiach, rozmowa  z 

dziećmi, zabawa i podziękowanie za przybycie. 

 

Jaki jest cel tej zabawy? 

 Teoria umysłu – aby określić, kto pasuje do profilu, dziecko musi 

sprawdzić, czy upodobania danego gościa pasują do upodobań 

innych zaproszonych gości; 

 Umiejętność organizacji i planowania – podczas tej zabawy 

motywacją jest przyjęcie. Dzięki temu dziecko nauczy się, w jaki 

sposób je zaplanować i jak zorganizować odpowiednie materiały; 

 Dostosowanie emocji – planowanie i udział w przyjęciu to świetna 



okazja do tego, by dziecko, które stresuje się w różnych sytuacjach 

społecznych, przygotowało się na to wydarzenie i spróbowało 

opanować strategie dostosowywania emocji. 

 


