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1. Zabawy na koncentracje spostrzegawczość: 

 

Wybieramy różne przedmioty, takie jak: gumka, 

temperówka, zegarek, klucz itp. (do 10 sztuk), 

kładziemy je na środku pokoju, najlepiej na dużym 

arkuszu papieru, po czym pozwalamy patrzeć na nie 

dzieciom przez 2 do 3 minut. Następnie przedmioty te 

przykrywamy dużym papierem lub np. chustą, zaś 

dziecko musi powiedzieć nam co schowaliśmy (jak 

największą liczbę przedmiotów )  

 

Inny wariant tej zabawy: 

Rozkładamy przed dzieckiem, w jednej linii, kilka 

przedmiotów. Dajemy mu chwilę na dokładne 

przyjrzenie się kolejności ich ułożenia. Następnie 

zasłaniamy dziecku oczy i zabieramy jakiś przedmiot. 

Zadaniem dziecka będzie odgadnięcie, który przedmiot 

został zabrany. Liczba przedmiotów wykorzystanych w 

zabawie będzie uzależniona od wieku i rozwoju dziecka. 

Zaczynamy od 3–4, stopniowo zwiększając ich liczbę. 

Inny wariant zabawy to zamiana miejsc ułożenia 



przedmiotów, dołożenie przedmiotu. (ćwiczenie 

trwałości pamięci, koncentracji) 

 

2. Zabawa doskonaląca funkcje słuchowe 

 

Zadaniem dziecka jest wysłuchać czytanej treści, a 

następnie ubrać chłopca zgodnie z instrukcją 



 



 

 

 



 

 

 



 



Pokoloruj według wzoru

 
 



 

 SŁUCHAJ UWAŻNIE Co nie pasuje?  

Wytłumacz dlaczego? (czytamy wyrazy w poszczególnych 

rzędach)  



  

 Wiewiórka, sroka, dzik, zając  

 Plecak, czapka, walizka, torba  

 Lalka, piórnik, samochód, misiu  

 Chleb, mleko, rogale, bułki  

 Pielęgniarka, kucharka, pilot, Kopciuszek  

 Cytryna, lizaki, baton, czekolada  

 Krzysiu, Bartek, Poznań, Szymon  

 

Wąż matematyczny (2-4 graczy) 

Potrzebna kostka do gry i pionki lub żetony (guziki, kasztany 

itp) Przygotowujemy kartoniki z zadaniami ( zależnie od 

poziomu naszych dzieci). Układamy kartoniki jeden za drugim 

w formie węża, zadbajmy o start i metę ;-) Dziecko rzuca 

kostką i przesuwa się pionkiem o wylosowaną liczbę oczek, 

odkrywa kartonik i rozwiązuje zadanie. Gdy rozwiąże dobrze 

ustawia pionek w miejscu zadania, jeśli źle wraca na 

poprzednie miejsce. Wygrywa ten, kto pierwszy dotrze do 

mety. Grę można urozmaicić wstawiając pola bonusowe np. 

dodatkowy rzut, zadanie specjalne z dodatkowej puli, a także 

puste pola itp. 

 


