
Zapraszam do 

zajęć!!

Łukasz Stolarski

Życzę zdrówka!!

Miłej zabawy!!!!!!!



Temat zajęć: „Bystrzaki 
Przedszkolaki

Tym razem skupimy się na koncentracji i uwadze…
ZAPRASZAM



DLA RODZICA, Babci, Cioci, brata i siostry☺!!!
---Koncentracją uwagi możemy nazwać 
umiejętność skupienia się na wykonywanej
czynności, bez rozpraszania się pod wpływem 
innych bodźców. 
---Umiejętność ta jest niezbędna podczas 
wykonywania różnych świadomych działań. 
Rozwija się stopniowo w toku życia człowieka. 
---O zaburzeniach uwagi dziecka możemy mówić 
wówczas, gdy stopień
koncentracji jest nieadekwatny w stosunku do 
wieku. 
Po ukończeniu 5 roku, dziecko
powinno posiadać już zdolność podzielności 
uwagi, tzn. ze jest w stanie wykonywać dwie
czynności jednocześnie np. słuchać rodzica i 
bawić się. 
--Powinno również potrafić skupić się
na czymś dłużej bez rozpraszania. 



----W dzisiejszych czasach coraz więcej dzieci ma problem z 
koncentracją uwagi. 
-----Często spotykamy się z tym, że są nadmiernie pobudzone 
i mają skłonności do stałego rozpraszania się na zajęciach. 
Wykonują kilka rzeczy jednocześnie, przy tym nie kończą 
rozpoczętych czynności. 
-----Kolejnym objawem jest popełnianie dużej ilości błędów o 
różnorodnym charakterze np. błędy ortograficzne, 
interpunkcyjne, merytoryczne. 
-----Dziecko, które ma problem z koncentracją uwagi bardzo 
szybko się męczy, narzeka na złe samopoczucie, ból głowy, brak 
siły. 
-----Następnym objawem jest zapominanie przed chwilą 
usłyszanego polecenia, a także trudności w odnalezieniu 
się w sytuacji zadaniowej.

Warto 2-3 razy w ciągu tygodnia poświęcić czas na gry 
i zabawy rodzinne. Większość gier rozwija u dzieci różne 
umiejętności np. czekania na swoją kolej, planowania, 
przywidywania, stosowania się do umów i obowiązujących 
reguł, wytrwania do końca gry, radzenia sobie z przegraną. 
W dzisiejszej prezentacji przedstawię kilka propozycji zabaw 
kształtujących umiejętność koncentracji uwagi i pamięci. 
ZACZYNAMY..



Propozycje ćwiczeń usprawniających koncentrację uwagi:

Dzięki stosowaniu różnych ćwiczeń, metod oraz technik zapamiętywania, 
dzieci mogą rozwijać koncentrację uwagi, pamięć oraz wyobraźnię.!!!!!!

ZACZYNAMY



Zabawa wprowadzająca sekwencje:
Zabawa 1
Proponujemy dziecku zabawę w której pokazujemy sekwencje ruchów, np.:
klaśnięcie w kolana, w ręce, nad głową, pod kolanem .
Inwencja twórcza zależy od nas. Wszystko staramy się powtórzyć kilka razy.



Sekwencje, szeregi, porządkowanie, analizowanie te wszystkie ćwiczenia są niezwykle ważne i odgrywają 
ogromną rolę w nauce czytania, pisania, ale przede wszystkim w stymulowaniu mowy i rozwoju 

intelektualnego. 

Warto więc stymulować dzieciaki i podsuwać im jak najwięcej ćwiczeń lewopółkulowych. 



Karta pracy sekwencje 1
Można na karcie dorysowywać odpowiednie symbole, ale można też doklejać wcześniej wycięte figury. 
Pamiętajmy że wasza kreatywność na pewno podsunie Wam jeszcze szereg innych pomysłów. 



Karta pracy 2 sekwencje. Dorysuj lub doklej!!!



Zabawy sekwencje c.d.

„Powtórz numer telefonu”

(zaczynamy od 3 cyfr, a następnie zwiększamy ilość)



Zabawy sekwencje c.d.

„Lista zakupów”: 

Zabawę zaczynamy mówiąc „idziemy na zakupy i musimy kupić…”. 

Wymyślamy:

• wymieniamy na zmianę z dzieckiem produkty spożywcze, które są nam 
potrzebne, powtarzając przy tym już wcześniej wymienione!!! 

ZABAWĘ MOŻEMY ZMODYFIKOWAĆ POD DZIECKO.
Może to być sklep z zabawkami czy sklep sportowy!!!



Zabawa MEMORY

• Gra polega na łączeniu w pary i zapamiętywaniu, gdzie ukryte są takie same obrazki. 

Zaproponuj dziecku stworzenie własnej gry:

Grę można stworzyć samodzielnie za pomocą np. nakrętek z butelek, na których 
naklejamy po 2 pary takich samych obrazków lub możemy markerem narysować takie 

same pary obrazków 



Zabawa różnice

„Różnice” – zdaniem dziecka jest odnalezienie różnić dzielące

dwa obrazki. Można też wyszukiwać różnice w ciągach liczb, liter lub słów.





Koncentracja uwagi.
Zabawa polegająca na znalezieniu takiego samego układu liter w poziomie. ☺
Jeśli wydrukujemy kartę pracy to dziecko może pokolorować  ten sam układ liter



Na pewno idzie wam świetnie!!!!
BRAWO!!! 

Teraz proponuję trochę wspólnej zabawy przy piosence którą dzieci 
świetnie znają!!

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-
w

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w


Zapraszam do eksperymentu domowego „LAWA”
A teraz skupimy uwagę podczas eksperymentu, który wykonamy 
w bardzo prosty sposób.

PRZYGOTUJ:
-olej ok 1 litra 
-musująca tabletka
-barwnik spożywczy, można spróbować z farbą plakatową
- butelka plastikowa, dzbanek
- woda
Poniżej mamy super film, który świetnie pokaże jak wygląda ten eksperyment!!!   MIŁEJ ZABAWY

https://mamotoja.pl/domowe-eksperymenty-dla-dzieci-lawa-w-
butelce-wideo,eksperymenty-i-zabawy-film,1378,r22p1.html

https://mamotoja.pl/domowe-eksperymenty-dla-dzieci-lawa-w-butelce-wideo,eksperymenty-i-zabawy-film,1378,r22p1.html


Zabawa „Podaj kolejność”

Za przygotowanym wcześniej np.: parawanem 

---------W rzędzie układamy kilka przedmiotów z naszego pokoju. Te przedmioty może wybrać 
dziecko (np. piłka, książka, miś, samochód, klocki). 

----Dziecko przygląda się tym przedmiotom i zapamiętuje ich kolejność

--------Następnie zasłaniamy parawan, a dziecko wymienia wszystkie przedmioty w kolejności.

Możemy zamienić role- teraz mama, tata lub babcia zapamiętują kolejność!!!!



Zabawa „Pytania do ilustracji”

• pokazujemy dziecku obrazek (ilustracja 
znajduje się na kolejnej stronie) 

• prosimy dziecko, aby mu się

uważnie przyglądało.

• następnie zakrywamy obrazek

• zadajemy dziecku różne pytania 
dotyczące ilustracji

(jakie zapamiętał zwierzęta
kolory
figury)





Zadanie: „Powtórz rytm” 

• wyklaskujemy 

• lub wytypujemy rytm 

• dziecko po
nas powtarza 

• W tym ćwiczeniu dodatkowo
rozwijamy u dziecka pamięć słuchową.

No to wstajemy i ruszamy do zabawy!!! 



Ćwiczenie 
grafomotoryczne.
Dotknij palcem Dotknij 

klockiem, 
piłką….

Stempluj po 
wydrukowaniu
palcem. 



Zadanie: „CO się zmieniło”

• Rozkładamy przed dzieckiem, w jednej linii, kilka

przedmiotów (możemy użyć np. piłki, książki, kubka,

ołówka, miśka). 

• Dziecko przygląda się i zapamiętuje

kolejność ułożenia. 

• Następnie zasłaniamy mu oczy 
i zabieramy jakiś przedmiot. 

• Zadaniem dziecka jest

zauważenie, co się zmieniło. 

• Możemy zamienić role…



Zabawa: „Automatyczny pilot”

========Dziecko z zawiązanymi oczami ma za zadanie=========
-przejść przez swój pokój, omijając różne

przeszkody, kierując się jedynie wskazówkami rodzica.
Proponuję CZELENDŻ!!!!
Możemy zmodyfikować zabawę i spróbować narysować coś z zakrytymi 
oczami np.: figury geometryczne… 
PAMIĘTAMY O ZAMIANIE RÓL!!!!!

Ćwiczenie oprócz kształtowania
umiejętności koncentracji uwagi rozwija także
orientację w przestrzeni, utrwala schemat własnego
ciała i znajomość stron prawo-lewo. 



Skoncentruj się !!
-połącz liście z taką samą figurą

-nazwij figury geometryczne
- policz liście

Karta pracy na następnej stronie.

Powodzenia



Karta pracy. Połącz



Zadanie: „Układanie makaronów”- to zadanie można 
wykonać w kuchni!!☺

Do tego ćwiczenia potrzebujemy: makaron, lub
pociętą na kawałki włóczkę. 
Zadaniem dziecka jest
poukładanie makaronów na stole obok siebie w
równej odległości. 
Możemy to zadanie wykonać na różne sposoby:
-układamy z makaronu figury geometryczne
- układamy np. samochód, dom , kwiatek, jajko
- Jeśli mamy pęsetę, szczypce lub spinacz możemy 
teraz przygotować dwa pojemniki jeden dla dziecka, drugi dla mamy lub 
taty. Teraz zobaczymy komu uda się chwycić makaron spinaczem i włożyć 
do pojemnika….
Miłej zabawy



Zadanie: Kreatywne bazgroły 
Zadaniem dziecka jest równoczesne rysowanie
obiema rękami w lustrzanym odbiciu np. koło,
kwiatek, samochód, jajko itd.



Zadanie kreatywne: „Do celu”

To zadanie polega na stworzeniu szybkiej zabawki, która mam 
nadzieję da chwilkę radości i zabawy. Przy tej zabawie również 
doskonalimy koncentrację i motorykę waszych małych rączek…
Zaczynamy!!!
1. Prosimy aby dziecko znalazło jakiś przedmiot przypominający rurkę 
(ja mam na myśli rolkę po papierze toaletowym) oczywiście nie 
mówimy od razu że chodzi nam o papier toaletowy (naprowadzamy 
dziecko)
2. Po znalezieniu rolki po papierze toaletowym prosimy aby dziecko 
znalazło kawałek wstążki czy sznurka….
3. Teraz jeszcze potrzebujemy folie srebrną do pieczenia…z której 
robimy srebrną kulkę. W kulkę wkładamy koniec sznurka i zgniatamy , 
„kulka będzie mniejsza od otworu rolki po papierze”.
4. Teraz możemy świetnie się bawić celując kulką do otworu w rolce.



A tak wygląda moja 
zabawka!!!!

Dziękuję za miłą zabawę 
mam nadzieję, że 
bawiliście się dobrze!!!



POZDRAWIAM SERDECZNIE
Zajęcia opracował:

Łukasz Stolarski
Życzę zdrówka!!

Łukasz Stolarski
kontakt: terapia.pedagog.stolarski@gmail.com


