
Gry i zabawy, które pozwolą zmaksymalizować skupienie. 

 

 

 

Jakie ćwiczenia koncentracji uwagi warto wdrożyć, aby zmaksymalizować skupienie dziecka? 

 

Rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek i zagadek – każdorazowe rozwiązywanie takich zadań 

wspomaga zdolność koncentracji, wymaga kojarzenia i przypominania sobie znanych informacji. 

Ćwiczenia są dostępne zarówno w formie gier planowych, jak również gier online: 

https://www.gry.pl/gry/koncentracja 

 

Wyszukiwanie różnic pomiędzy obrazkami – to świetna zabawa, którą mogą wykorzystać dzieci i 

młodzież w każdym wieku. Ciekawe ćwiczenia są dostępne w  formie online: 

https://www.grajteraz.pl/roznice 

 

Puzzle – to interesująca rozrywka i ćwiczenie, które wymaga długotrwałego skupienia uwagi na 

małych elementach obrazka.  

 

Rozwiązywanie w myślach zadań matematycznych – na przykład dodawanie, odejmowanie, 

mnożenie lub dzielenie większych liczb. Warto pamiętać, by dostosować poziom zadań do możliwości 

dziecka.  

 

 

 



WSKAZÓWKI DO PRACY: 

 ćwiczenia pamięci i koncentracji należy wykonywać systematycznie, 

 warto pamiętać o przerwach w pracy  (są one  konieczne dla skutecznej pracy mózgu), 

 zaprezentowane powyżej ćwiczenia pamięci i koncentracji mogą być dowolnie modyfikowane 

i dostosowywane do indywidualnych możliwości Państwa dzieci, 

 najlepszą formą zapamiętywania jest zabawa, 

 każdy, nawet najmniejszy sukces dziecka należy docenić.  

 

 

 

 

I jeszcze kilka ćwiczeń na dziś… 

 

1. Znajdujemy nowe słowo - szukamy  nowego słowa rozpoczynającego się na ostatnią sylabą 

poprzedniego wyrazu. Tworzymy pary wyrazów, np. lokomotywa - wagon 

książki – kiszony 

szafa - fala 

lub  tworzymy jak najdłuższy ciąg wyrazów: 

np. szafa – fajka – kabina – natura – rakieta – tablica – cały 

 

2. Układamy rymy - poszukujemy rymujących się słów: 

np. deski – pieski 

czerwony-balony 

konik – słonik 

bratek-kwiatek 

krowa-mowa 

 

3. Znajdujemy słowa z określoną głoską  - podawanie par wyrazów (rzeczownik i jego określenie) 

zaczynających się tą samą głoską 

np. sok – słodki 

samolot – sportowy 



gazeta – gruba 

plastelina – pastelowa 

książka - kolorowa  

 

4. Szukamy wyrazów ukrytych w wyrazach - wyszukujemy wyrazy zawarte w innych wyrazach 

np. kokos (kos) 

krata (kra) 

makaron (mak) 

adres (dres) 

makulatura (mak, kula, tura, ul) 

 

5. Czytamy wyrazy od tyłu - czytamy wybrane wyrazy  od lewej do prawej i odwrotnie 

np. zaraz, zakaz, potop, kajak, łapał, łamał, radar, sedes, Anna. 


