
 

   Pamiętajcie, że wasze dzieci mają ogromną wyobraźnie….. Każdą zabawę 

czy ćwiczenia można ubarwić poprzez ciekawe krótkie wprowadzenie 

(wymyślone przez nas samych), które nawiązuje do ulubionych bohaterów  

z bajek, postaci, rzeczy czy krain. Dajcie ponieść się własnej i szczerej 

wyobraźni, którą dzieci bardzo lubią. Takie wprowadzenie podkręci i 

zachęci wasze dzieci do wspólnej zabawy. Nie zapominajmy o ruchu 

pomiędzy zabawami statecznymi. Do zabaw ruchowych możemy 

wykorzystać przedmioty, które mamy w domu. Mogą to być butelki do 

slalomu, krzesła pomiędzy którymi możemy naciągnąć gumę pod którą 

możemy przechodzić lub skakać, zabawy w parach z rodzicami takie jak 

„jedziemy taczką”, robimy pajacyki, turlamy się po podłodze, naśladujemy 

żyrafę, która chodzi ma palcach z wyciągnięta szyją i wiele innych ciekawych 

pomysłów, które w każdym z nas dorosłych drzemią nie 

obudzone……POWODZENIA I MIŁEJ ZABAWY  

 

Przykładowe zabawy dla dzieci i rodziców doskonalące  

percepcję wzrokową: 

MIŁEJ ZABAWY  

 

 

1. „Gdzie się schował ludzik?” 

Do zabawy potrzebne będą dwa lub trzy plastikowe kubki w różnych kolorach oraz mała 

figurka, np. ludzik z klocków. 

 

Dorosły stawia przed dzieckiem dwa kubeczki odwrócone dnem do góry. Trzymając ludzika i 

poruszając nim od kubeczka do kubeczka mówi wierszyk: 

 

„Jestem ludzik plastikowy 

Chcę się bawić w chowanego 

Mam dwa domki. Gdzie się schowam? 

Czy do tego, czy do tego? 

 

Znajdź mnie!” 

 Dorosły przez chwilę prowadzi ludzika w kierunku kubeczków zastanawiając si e gdzie go 

ukryć, a potem chowa go do jednego z nich na oczach dziecka. Przesuwa kubeczkami po 

stole, zamieniając je kilkukrotnie miejscami. Woła „ Znajdź mnie”! i prosi dziecko , żeby 

wskazało właściwy kubeczek. 

 

Jeśli zabawa z dwoma kubeczkami okażę się zbyt łatwa, dokładamy kubeczek. Utrudnieniem 

będzie jeśli kubeczki będą tego samego koloru, a różnić się będą jedynie szczegółami, np. 

naklejkami. 

 

2. Gdzie są grzybki? 

 Do zabawy będą potrzebne 



-kocyk 

-kolorowe guziki, w tym po kilka w tym samym kolorze 

 

Dorosły  i dziecko siedzą naprzeciwko siebie. Dorosły mówi wierszyk, wręczając „wiklinowy 

koszyk” dziecku: 

Chodzi Stasio sam po lesie 

wiklinowy koszyk niesie. 

Chciałby znaleźć grzybków pięć,  

bo ma na nie wielką chęć. 

Stasiu , szukaj takich grzybków!” 

 

  Dorosły pokazuje dziecko jeden z  sześciu guzików w jednym kolorze. Dziecko stara się jak 

najszybciej znaleźć pozostałych pięć jednakowych guzików . 

Jeśli w zabawie weźmie udział więcej dzieci , stanie się ona grą, w której zwycięży ten, kto 

szybciej zbierze takie same guziki. 

 

3. „ Lata motylek” 

 

Do zabawy potrzebna będzie : 

-latarka 

- kilka kwiatków  wyciętych z papieru, każdy w innym kolorze. 

 

Dorosły przyczepia kwiatki do ściany, bądź tablicy,drzwi w pewnej odległości od siebie. 

Siada na przeciwko nich z dzieckiem, prosi  , by dziecko uważnie obserwowało kwiatki. 

Mówi wierszyk: 

Światłem  latarki naśladując lot motylka: 

„Lata motylek , lata nad łąką, 

Dla odpoczynku siada na kwiatkach. 

Na jakim teraz usiądzie kwiatku? 

Uważaj Zosiu, to jest zagadka!” 

 

Światło latarki powinno krążyć w takim tempie, aby dziecko było w stanie je obserwować. Na 

koniec wierszyka dorosły zatrzymuje światło na wybranym kwiatku. Dziecko mówi „gdzie 

usiadł motylek”. Np. „na czerwonym kwiatku”. 

 

4. „Spotkanie na ścianie” 

Do zabawy potrzebne są: 

-dwie latarki 

 

Zabawa powinna odbywać się w przyciemnionym pomieszczeniu. 

Dorosły i dziecko siedzą obok siebie. Każdy trzyma latarkę. 

Dorosły mówi wierszyk: 

 

„To ciekawe niesłychanie, 

co się stanie dziś na ścianie! 

Otóż całkiem niespodzianie ,  

dziwne zdarzy się spotkanie. 



Proszę państwa, zaczynamy! 

Na spotkanie zapraszamy!” 

 

Dorosły i dziecko kierują światło latarki na ścianę. Poruszają latarkami tak, aby światła się do 

siebie zbliżały i oddalały, spotykały, goniły itp. 

Przebieg zabawy zależy od pomysłowości dorosłego  dziecka. 

5. Składanie pociętych obrazków 

 wg wzoru (np. przecięte na kilka części dwie identyczne kartki pocztowe – rodzic 

układa swoją jako wzór, a następnie to samo robi dziecko) 

 bez wzoru (można tu wykorzystać różne obrazki, pocztówki, zdjęcia – pocięte na 

kawałki) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karta pracy nr 1.  OBRAZEK DO zadania 5 

 



 

6.Wyodrębnianie różnic miedzy obrazkami 
Można wykorzystać obrazki dostępne w dziecięcych gazetkach (zadaniem dziecka jestznaleźć 

różnice między obrazkami – ich ilość jest zazwyczaj określona, np. 5 różnic) 

 



Karta pracy nr 2 do zadania 6. 

 
 

 

 



 

7. Układanie figur, kształtów, szeregów 

 układanie wg wzoru (musimy przygotować wcześniej dwa komplety kolorowych figur 

np., wyciętych z kartonu). Układamy przed dzieckiem wzór ze „swojego” kompletu, 

np. czerwony trójkąt - żółte koło - niebieski kwadrat – czerwony kwadrat itd., 

następnie dziecko musi ułożyć taki sam wzór jak nasz; 

 układanie z pamięci (układamy wzór, prezentujemy go dziecku przez pewien czas, np. 

20 sekund i prosimy, aby uważnie się przyjrzało i postarało zapamiętać. Następnie 

składamy wzór, a dziecko odtwarza go z pamięci (wykorzystując do tego figury ze 

swojego kompletu). 

 

Karta pracy nr 3 

do zad. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Uzupełnianie braków na obrazkach 
można w tym celu wykorzystać gotowe obrazki dostępne w Internecie, na których brakuje 

pewnych części – zadaniem dziecka jest rozpoznanie i nazwanie brakujących 

części/przedmiotów (np. brak nosa w rysunku twarzy). 



9. Różnicowanie położenia figur/elementów w przestrzeni 
co jest blisko a co daleko? (np. podczas spaceru, podczas zabawy, podczas gry w piłkę) 

10. Wzrokowe rozpoznawanie kierunku ułożenia strzałek 
wcześniej warto wydrukować na kartce kilkanaście strzałek w różnym kierunku, 

kształtowanie pojęć kierunku w górę, w dół, w prawo, w lewo, skośnie w lewy górny róg, 

skośnie w prawy dolny róg, itd. („pokaż mi te strzałki, które są skierowane w prawą stronę”) 

Karta pracy nr 4 do zadania 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Układanie obrazków/zabawek (autko, lalka, piłka itp.) po lewej i po prawej stronie 
stołu/biurka/kartki (można poprowadzić umowną granicę, np. położyć długą linijkę na środku 

biurka i poprosić dziecko aby po lewej stronie ułożyło, np. czerwone klocki a po prawej 

zielone)   

12. Dobieranie wyrazów do obrazków 
rodzic przygotowuje kilka obrazków, na których są np. sprzęty domowe, zwierzęta, zawody 



(ważne aby na obrazku był jeden element) a następnie podpisy (nazwy tych przedmiotów). 

Zadaniem dziecka jest właściwe przyporządkowanie nazwy do obrazka. 

13. Układanie puzzli 
najpierw z dużych puzzli, potem z coraz mniejszych (stopniowo zwiększamy również liczbę 

elementów). 

14. Przerysowanie prostych figur i kształtów (koło, trójkąt) 
najpierw w oparciu  o prezentowany wzór, potem z pamięci – prezentujemy wzór przez 

kilka sekund potem chowamy go i dziecko rysuje z pamięci (ćwiczenie to rozwija również 

pamięć wzrokową bezpośrednią). 

15. Opisywanie obrazków 
tego, co się na nich dzieje, kto jest na obrazku, co robią osoby na danym obrazku (obrazki z 

książek, dziecięcych gazet). 

16. Wyszukiwanie elementów na obrazku lub w otoczeniu 
według nazwy („czy jest na tym obrazku jakieś zwierzę?”, „pokaż mi na tym zdjęciu 

wszystkie dzieci, które mają czapki”) lub według położenia („pokaż mi coś, co leży na stole”, 

„pokaż, które zwierzęta na tym obrazku stoją na łące”) 

17. Opisywanie otaczającej rzeczywistości 
wspólne obserwowanie prostych zdarzeń, czynności, a następnie opisywanie ich przez 

dziecko (np. podczas spacerów). 

18. Gra w domino 
zarówno obrazkowe, jak i literkowe 

19. Ćwiczenia pamięci wzrokowej 
pokazujemy dziecku obrazek na kilka sekund i zakrywamy. Następnie pytamy: co było na 

obrazku? Ile było np. lalek, samochodów itp.? Do tego zadania możemy wykorzystać kartę 

pracy nr 1. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Karta pracy nr 5 do zadania 19. 

Kartę pracy można wykorzystać również do zabawy, w której zadaniem dziecka jest wylosowanie 
obrazka i zilustrowanie go ruchem. 
:P:P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. Zabawa w „literowego detektywa”, w którego rolę wciela się dziecko. Zadaniem 

dziecka jest odpowiedzieć i wpisać jaka literka została zabrana przez literowego złodzieja. 

Karta pracy nr 6 do zadania 20. 

 

 

 
 



21. Zabawa w dokończenie/dookreślenie obrazka. 

 

 

Opracował pedagog: Łukasz Stolarski 

https://barbarapakula.pl/pamiec-wzrokowa-cwiczenia/ 
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