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6 ZABAW NA SKUPIENIE UWAGI PRZEDSZKOLAKA 

  

1. Mieszanie kubków - weź trzy kubki nieprzezroczyste i kolorowe kamyczki (lub np.  

muszelki, kasztany, orzechy, itp.). Kubki postaw w rządku, odwrócone dnem do góry. Pokaż 

dziecku, jak pod jeden kubek chowasz kamyk, a później powoli zamied kubki miejscami. Jeśli 

dziecko będzie uważnie obserwowad zmianę miejsc pojemników, zgadnie gdzie jest kamyk - 

a za każde dobrze wykonane zadanie dostanie małą nagrodę! 

2. Układanie makaronów - pomieszaj w misce dwa-trzy rodzaje makaronów (np. świderki,  

kokarki i muszelki). Poproś dziecko, by ułożyło na stole trzy kolejki makaronów (każdy rodzaj 

w oddzielnym rządku). Dziecko będzie musiało skupid się nie tylko na kształtach, ale też na 

ułożeniu je w rządkach. Później możecie z nich zrobid pracę plastyczną (np. pomalowad na 

trzy różne kolory i przykleid do kartonu). 

3. Odbicie lustrzane - narysuj lub wydrukuj połowę symetrycznego rysunku (np. kwiatka,  

pyszczek psa, drzewo). Poproś dziecko, by spróbowało narysowad drugą połowę rysunku. 

Starsze przedszkolaki możesz też poprosid o rysowanie na czystej kartce oburącz, starając się 

każdą ręką zrobid częśd rysunku. 

4. Podrzucanie piłki - młodszym dzieciom wystarczy podrzucanie piłki i łapanie jej oburącz,  

później np. raz jedną, raz drugą ręką. Starsze dzieci można próbowad uczyd żonglowania 

(wystarczy dwiema piłkami). Takie zabawy stymulują pracę obu półkul, jak również dwiczą 

widzenie peryferyjne. 

5. Szukanie elementu - przy czytaniu książki, w której są bogate ilustracje, można  

wyszukiwad elementów rysunków. Możesz pytad “A gdzie jest żółty kwiatek?...” albo też 

pobawid się z dzieckiem w zgadywanki: “Widzę coś, co jest małe, żółte i ma cztery płatki. Co 

to?”. Taka zabawa jest też dobra w czasie spacerów i przebywania na podwórku. 

6. Wykorzystaj gry i łamigłówki dla dzieci! Na dwiczenie skupienia uwagi użyj: memory,  

puzzli, szachów i warcabów, łamigłówki z labiryntami, wyszukiwaniem różnic, 

dorysowywaniem elementów, zagadek słowne i innych. Gry karciane i planszowe są nie tylko 

świetnym dwiczeniem na koncentrację, ale też okazją do spędzenia czasu wspólnie z całą 

rodziną, a także nauczenia dziecka stosowania się do zasad czy umiejętności wygrywania i 

przegrywania.  

 

GRA W KARTOFLA 

Pozwala na rozumienie liczb naturalnych w aspekcie porządkowym, pozwala też dwiczyd 

umiejętnośd liczenia powyżej 10. Wystarczy kartka papieru i długopisy w trzech kolorach. 

Najpierw przygotowanie planszy: dziecko dyktuje liczby od 1 do 20, a rodzic jednym kolorem 

je zapisuje na kartce w taki sposób, żeby były jak najbardziej „rozrzucone”. Następnie 

wyjaśnia dziecku zasady gry: „będziemy łączyd liczby, ale linie nie mogą się stykad ani 



krzyżowad, bo za to jest punkt karny. Wygra ten, kto będzie ich miał mniej.” Następnie 

wybiera liczbę 1, otacza ją kółkiem i łączy kreską z dwójką, którą też otacza kółkiem. Dla 

uniknięcia pomyłek, każdy gracz używa innego koloru. Początkowo zabawa jest łatwa, ale z 

czasem stopieo trudności wzrasta. 

 

http://blog.e-tata.eu/2010/05/16/bawimy-sie-w-kartofla-zabawa-na-niepogode/ 

MASAŻ DŁONI 

 

http://blog.e-tata.eu/2010/05/16/bawimy-sie-w-kartofla-zabawa-na-niepogode/


Załącznik nr 1 
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