
ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE PAMIĘĆ 

I  KONCENTRACJĘ UWAGI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZABAWY WPROWADZAJĄCE SEKWENCJE: 

 Pokazujemy dziecku sekwencje ruchów, np. klaśnięcie w kolana, w ręce, nad głową, pod 

kolanem, itd.(zaczynamy od trzech ruchów, a później stopniowo zwiększamy ich ilość). 

Prosimy dziecko o powtórzenie tej sekwencji ruchów. 

 Głuchy telefon (zadaniem dziecka jest dokładne powtórzenie zdania, które usłyszało). 

 Powtórz numer telefonu (zaczynamy od 3 cyfr, a następnie zwiększamy ilość). 

 „Lista zakupów” - zabawę zaczynamy mówiąc „idziemy na zakupy i musimy kupić…”. 

Wymyślamy i wymieniamy na zmianę z dzieckiem produkty spożywcze, które są nam 

potrzebne, powtarzając przy tym już wcześniej wymienione 

  

MEMORY: 

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

można stworzyć samodzielnie za pomocą np. nakrętek z butelek, na których naklejamy po 2 

pary takich samych obrazków) .  

 



RÓŻNICE: 

 Zdaniem dziecka jest odnalezienie różnić dzielące dwa obrazki. Można też wyszukiwać 

różnice w ciągach liczb, liter lub słów.  

 

PODAJ KOLEJNOŚĆ: 

 Za parawanem w rzędzie układamy kilka przedmiotów (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. 

 

PYTANIA DO ILUSTRACJI;  

 Pokazujemy dziecku obrazek i prosimy, aby mu się uważnie przyglądało. Następnie 

zakrywamy obrazek i zadajemy dziecku różne pytania. 

 

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(stopniowo zwiększamy ilość elementów). Następnie zasłaniamy mu oczy 

i zabieramy jakiś przedmiot. Zadaniem dziecka jest zauważenie, co się zmieniło.  

 

 

CZYTANIE I SŁUCHANIE OPOWIADANIA:  

 Rodzic czyta opowiadanie lub bajkę, a zadaniem dziecka jest zareagowanie na wybrane słowo 

np. „pies” – dziecko podnosi rękę, „dom” – dziecko klaszcze, itd. 

 

 

 



AUTOMATYCZNY PILOT: 

 Dziecko z zawiązanymi oczami ma za zadanie przejście przez swój pokój, omijając różne 

przeszkody, kierując się jedynie wskazówkami rodzica. Ćwiczenie oprócz kształtowania 

umiejętności koncentracji uwagi rozwija także orientację w przestrzeni, utrwala schemat 

własnego ciała i znajomość stron prawo-lewo. 

 

 


