
Proponuję kilka zabaw z wykorzystaniem przedmiotów/zabawek, które już Państwo mają w  domu 

i  nie wymagają tworzenia dodatkowych pomocy dydaktycznych. Udanej zabawy   

Łucja Ignatowicz 

 

 Magiczny worek/pudełko 

Cel: 

Zabawa ma na celu doskonalenie łączenia informacji docierających z różnych zmysłów 

Przeznaczenie: 

Dla dzieci od 3 rż. 

Przygotowanie: 

Do worka bądź pudełka wrzucamy kilka przedmiotów różniących się przeznaczeniem, wielkością, 

materiałem z którego zostały wykonane, dźwiękiem który wydają gdy się nimi poruszy (np. metalowa 

łyżka, piłeczka, auto, kredka, gąbka do mycia naczyń, klucze). Oczy dziecka można zasłonić opaską bądź 

przewiązać chustką czy szalikiem, gdyż zadaniem dziecka jest rozpoznawanie obiektów za pomocą 

dotyku i słuchu, bez pomocy wzroku. 

Przebieg zabawy: 

Proponuję zacząć od zapytania dziecka, co się schowało w pudełku. Jeśli dziecko nie będzie w stanie 

bez podpowiedzi rozpoznać żadnego z obiektów, można poprosić by znalazło konkretną rzecz (daj mi 

piłkę). Dalej można stopniowo utrudniać polecenia, odwołując się do cech przedmiotów (daj mi to, 

co  jest okrągłe, znajdź najmniejszą rzecz, poszukaj wszystkich metalowych rzeczy), bądź zastosowania 

(czy jest tam coś, co potrafi jeździć?). 

W przypadku starszych dzieci, które są w stanie wykonać polecenia zawierające nie nazwy 

przedmiotów, ale ich cechy i zastosowanie, rozwija również myślenie abstrakcyjne, gdyż wymaga 

to  umiejętności dzielenia obiektów na kategorie (rzeczy z metalu, rzeczy okrągłe itp.) 

  

 Chochlik 

Cel: ćwiczenie pamięci, rozwijanie uważności 

Przebieg zabawy: 

Kładziemy na stoliku kilka zabawek/przedmiotów (na początek 3-4). Mówimy: przyjrzyj się 

uważnie, co tu jest i spróbuj zapamiętać wszystkie zabawki (w przypadku dziecka niewidzącego dajemy 

czas, by dotykiem sprawdziło każdą rzecz). Następnie zakrywamy nieprzejrzystą chustą zabawki 

i  zabieramy jedną, chowamy pod stolikiem. Odsłaniamy i pytamy, czego brakuje. Gdy dziecko odpowie, 

nie ma potrzeby byśmy mówili dobrze/źle, tylko wyciągamy schowany przedmiot, by dziecko samo 

mogło sprawdzić czy dobrze zapamiętało. Gdy dziecko radzi sobie z 3-4 zabawkami, można zwiększyć 

ich ilość (np. do 5-7 i wtedy zabrać 2 rzeczy). 

Wersja trudniejsza: 



Zamiast zabierać jedną rzecz, można zamienić 2 rzeczy miejscem i spytać, co się zmieniło. 

Np.  najpierw kładziemy od lewej strony auto, książeczkę, piłeczkę, zakrywamy zabawki chustą bądź 

prosimy dziecko, by zamknęło oczy i układamy od lewej strony książeczkę, auto i piłeczkę. 

 Zagadki 

Potrzebne pomoce: 

Obrazki (np. z memo, albo jakiejkolwiek innej gry) 

Zamiast zagrać w memo szukając par (co oczywiście również jest świetną zabawą :), proponuję 

zakryć obrazki, wziąć jeden do ręki (tak by dziecko nie zobaczyło obrazka) i nie używając nazwy 

zilustrowanego obiektu, opowiedzieć dziecku o nim tak, by musiało zgadnąć, co tam jest. Np. jeśli mam 

piłkę, mówię: „to jest okrągłe, można tym rzucać albo kopać”. Jeśli dziecko ma trudność 

z  odgadnięciem, można udzielać więcej wskazówek. Gdy dziecko odpowie, odsłaniamy obrazek tak, 

by samo sprawdziło czy dobrze odgadło. Można zaproponować, by teraz ono nam zrobiło zagadkę, 

i  grać na zmianę. 

 


