
Dla trzylatka

Książki z fabułą:

Seria o Jadzi Pętelce (i trudniejsza seria o Stasiu Pętelce)

Pepe jeździ na rowerze (i inne przygody Pepe)

Kuku i historia pępka

Bajki 5 minut przed snem

Krowa Matylda się nudzi

Ulica Czereśniowa (cała seria)

Moja wielka wyszukiwanka (zwierzęta, pojazdy i inne)

Mnóstwo rzeczy do wypatrzenia

Książki wyszukiwanki:

W każdym domu na każdej ulicy

Koala, który się trzymał (i inne z tej serii)

Wiersze Tuwima, Brzechwy (dowolne wydanie)

Co się zdarzyło w piórniku

Książki z tekstem rymowanym:

kiedydologopedy.pl
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Zabawy słowne:

Basia i basen (i inne z serii o Basi i Franku)

Klimatyczne bajki

Bajek paka dla przedszkolaka

Gra w zagadki (Zagadki z ręki)

Zabawy prowokujące do użycia odmienionego wyrazu

(Komu zrobiłam zdjęcie? O czym zapomniałam? Stacja

paliw,  Najwspanialsza rakieta i inne)

Zabawy pamięciowe (Co pożarł krokodyl)

Poprawne użycie zaimków (Moje ulubione rzeczy)

Zabawy trenujące zdania złożone (Metamorfozy, Co tu nie

pasuje, Chce, ale nie może, Ciąg skojarzeń i inne)

Polecane audiobooki:

W nawiasach podałam tytuły zabaw 
z e-booka Dogada się

kiedydologopedy.pl
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Zabawki - akcesoria do zabaw tematycznych:

Walizka lekarska do zabawy w przychodnię, szpital

Pojazdy do zabaw w plac budowy, miasto, stację paliw

Zabawkowe meble i sprzęty domowe, np. pralka, mikser

do zabawy w dom, w restaurację, sklep

Dowolne maskotki, lalki i figurki do zabawy w rodzinę

Kot w worku, wyd. Granna

Poznaj zawody, wyd. Alexander

Memino - przeciwieństwa, wyd. Granna

Moje pierwsze zagadki 2+, wyd. CzuCzu

Tęcza, wyd. Granna

Pory roku, wyd. Trefl

Prawy do lewego, wyd. Adamigo

Nazwij i wrzuć, wyd. Tulula

Gry wspierające rozwój słownictwa:

kiedydologopedy.pl
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Gry rozwijające system składniowy (tworzenie zdań):

Logico Primo, wyd. MacEdukacja

Paleta, wyd. Epideixis

Pus - wyprawka przedszkolaka, wyd. Epideixis

Puzzle magnetyczne - farma, wyd. Alexander (i inne

układanki magnetyczne)

Poznajemy emocje, wyd. Harmonia

Mój pierwszy quiz, wyd. Granna

Układanki malucha - co pasuje? wyd. Kapitan Nauka

Szukam i opowiadam, wyd. Adamigo

Opowiem ci, mamo, wyd. Alexander

Gra edukacyjna - logika, wyd. Kapitan Nauka

Bystre oczko, wyd. Adamigo

Robimy porządki, wyd. Haba

Gry z elementami autokontroli:

kiedydologopedy.pl


