
ZABAWY DYDAKTYCZNE I ROZWIJAJĄCE 
LOGICZNE MYŚLENIE 

ORAZ KONCENTRACJĘ UWAGI 

 

1. Lepienie z plasteliny liter   - rodzic pokazuje literę (małą lub wielką). Zadaniem dziecka 
jest odtworzenie kształtu pokazywanej litery z cienkiego wałka plasteliny. 

2. Zapamiętaj i powtórz - proszę ułożyć na stole kilka przedmiotów (4-5) i wspólnie z 
dzieckiem wypowiadać głośno ich nazwy. Później proszę zakryć przedmioty a zadaniem 
dziecka jest wymienienie nazw. 

3. Szukamy kolorów - proszę włączyć dowolną wesołą muzykę, a dziecko może tańczyć w 
jej rytm, trzymając w dłoni pędzel. Na przerwę w muzyce rodzic wymienia kolor, a dziecko 
szuka go w domu i dotyka pędzlem. Potem udaje, że maluje na podłodze coś, co może być 
w tym kolorze, np.: żółte słońce, czerwone serce, zieloną trawę. 

4. Co się zmieniło? – rozkładamy na podłodze lub na stole kilka przedmiotów, np. klej, 
nożyczki, gumka, klucz, spinka do włosów, itp. Dziecko zapamiętuje położenie przedmiotów. 
Prosimy, aby się odwróciło i w tym czasie zamieniamy miejscami położenie dwóch 
przedmiotów. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, co się zmieniło. Zabawa ćwiczy pamięć. 

5. Rysowanie naprzemienne – kładziemy przed sobą kartkę z bloku. Umawiamy się z 
dzieckiem, co będziemy rysować, np. kota, chłopca, dziewczynkę, podwórko. Na przemian: 
raz rodzic, raz dziecko rysuje tylko jeden element obrazka. Po skończonej pracy możemy 
ułożyć opowiadanie z wykorzystaniem powstałego rysunku. Zabawa ćwiczy koordynację 
wzrokowo – ruchową, wyrabia sprawność ręki, wzbogaca słownictwo i kształtuje umiejętność 
budowania zdań. 

6. Układanie zagadek – rodzic wymyśla własną zagadkę, np. Co to za zwierzę? Jest 
groźne, mieszka w zoo lub w Afryce i ma grzywę - a dziecko odgaduje. Następnie dziecko 
układa swoja zagadkę, a rodzic odgaduje. 

7. Gry planszowe i puzzle - świetnym sposobem na rozwijanie koncentracji uwagi, jest 
układanie puzzli lub gry planszowe. 



8. Wieża z klocków – budujemy wieżę z klocków stawiając klocki jeden na drugim – jedna 
wieża rodzic, druga dziecko. Czyja wieża będzie wyższa? 

9. Zabawa w kolory – rodzic na przemian z dzieckiem wymienia nazwy kolorów. Kolory nie 
mogą się powtarzać. 

  


