
                                  WITAM SERDECZNIE RODZICÓW I DZIECI  

                           Zapraszam do wspólnej nauki i zabawy w domu. 

                                                Wtorek: 02.06.2020 r.         

 

Temat: ZABAWY USPRAWNIAJĄCE MYŚLENIE. 

Cele: dziecko:   

• rozwija procesy myślowe np.: rozumienie, wnioskowanie, 
uzasadnianie, klasyfikowanie, uogólnianie,  

• rozwija wyobraźnię, pamięć, umiejętność koncentrowania uwagi,  

• poszerza wiadomości o otaczającym świecie,  

• rozwija umiejętności werbalne.   

  

PROPONOWANE ZABAWY                                                                         

1. Zabawa w „prawdę i nieprawdę”: − Dorosły mówi np.: czerwona trawa, 
biały śnieg, ciepłe lody, miękka poduszka, słoń fruwa, róża pachnie itp., a 
dziecko reaguje mówiąc „prawda” lub „nieprawda”, − Dziecko wymyśla 
zdania prawdziwe lub nieprawdziwe, np.: krawiec robi buty, cukier robi 
się z buraków itp. 

2.  Zabawa w „szukanie przeciwieństw” np. grzeczny (niegrzeczny), twardy 
(miękki) itp. • Zabawa w porównywanie par przedmiotów np. − Czym się 
różnią: cukier i sól, jabłko i but, fotel i tapczan? itp. − W czym są 
podobne: jabłko i śliwka, spodnie i spódnica? itp. • Zabawa w 
definiowanie np. − Co to jest dom, książka, przyjaciel? itp. 

3. Układanie zagadek: − Dziecko wyobraża sobie cechy przedmiotu, o 
którym chce ułożyć zagadkę, a potem go opisuje, np.: „co to jest, ma 
długą trąbę, jest duży, mieszka w zoo?” 

4. Zabawa „O czym myślę?”: − Dziecko odgaduje nazwę np. zwierzątka, o 
którym myśli dorosły, pytając go o cechy tego zwierzątka: „czy mieszka w 



zoo, czy jest groźny, czy pływa?” itp. Dorosły odpowiada na pytania „tak” 
lub „nie”. 

5. Zabawa w „na niby”: − Dziecko wyobraża sobie i opowiada, co by było, 
gdyby np. ludzie mogli fruwać, gdyby istniały wróżki, mamę wyręczył w 
sprzątaniu robot itp. − Dzieci bawią się w fikcyjny sklep (bez rekwizytów). 
Jedno z nich jest klientem, który mówi np. jestem lekarzem, co mogę 
kupić dla siebie? Dziecko będące ekspedientem odpowiada np. 
strzykawkę, słuchawki, biały fartuch itp. − Dzieci wymyślają, czym może 
być wybrany przedmiot np. patyk (laska, wędka, koń, szabla, szczotka), a 
następnie demonstrują czynności związane z jego nowymi nazwami. 

 

                                                                           Życzę dobrej zabawy – Pani MirkaJ 


