
Zabawy naprzemienne 

Zabawy naprzemienne(raz ty raz ja) są jakby dialogiem: „ja coś robię -mama 

patrzy, potem mama robi, ja obserwuję”. Tak jak w rozmowie, dzielimy czas na 

aktywność i oczekiwanie na reakcję partnera. To bardzo ważna umiejętność  

w procesie rozwoju komunikowania się. Ćwiczymy też koncentrowanie uwagi 

na partnerze, umiejętność przełączania uwagi z działań własnych na działania 

partnera oraz na przedmiot wykorzystywany w zabawie. Jest to trudne dla dzieci 

z autyzmem, warto rozwijać te umiejętności w zabawie. 

Propozycje zabaw: 

• Domino obrazkowe, z kolorami lub kropkowe (w zależności od stopnia 

zaawansowania w grze: rozkładamy wszystkie kostki na stole w polu 

widzenia i naprzemiennie dokładamy, dzielimy kostki między graczy 

i każdy dokłada ze swojej puli, jeśli nie ma właściwej-czeka), 

• Naprzemienne nakładanie kół na patyk, rolek po papierze na kij  

od miotły…itp. rolki można ozdobić- pomalować, okleić. 

• Przesuwanie kółek, tubek po papierze toaletowym od jednej osoby do 

drugiej po kiju, napiętym sznurze np. Może być wersja z dwoma 

goniącymi się tubkami. W zależności od upodobań dziecka można rolki 

„ucharakteryzować” na samochodziki, rakiety, pszczółki, motylki itp. 

• Karty „Piotruś” (w wersji uproszczonej rozkładamy karty po tyle samo 

przed uczestnikami na stole, rodzic wykłada kartę na środek, dziecko 

dobiera parę) 

• Łowienie rybek- rybki mogą być z kartonu+ spinacze biurowe, wędka  

z kijka i magnesu(np. z lodówki) 

• Naprzemienne budowanie wieży z klocków, puszek po napojach,  

aż się przewróci,  

• Zbijanie kręgli- mogą być z butelek po jogurtach lub napojach 

• Rzucanie do wieży zbudowanej z puszek po napojach, 

• Naprzemienne układanie puzzli, 

• Dobieranie takich samych przedmiotów- np. skarpetki 

• Dobieranie na zasadzie skojarzeń  co do czego pasuje: np.: kartka- kredka, 

filiżanka- torebka herbaty, opakowanie płyty CD- płyta, 

• Rzuty do celu- np. kulki zmięte z papieru wrzucamy naprzemiennie do 

kartonu, 

• Gry planszowe (gry można zrobić samodzielnie z kartki papieru  

i naklejonych pól z kolorowego papieru) lub skorzystać z propozycji w 

Internecie 

http://www.debinski.edu.pl/?fbclid=IwAR30YNjJCQ69gWdYnp92AgvN

I7l3Rjelc0qhqdxtFu30Un_80YUMCW2uHPA 
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