
Ćwiczenia na koncentrację jako forma zabawy z dzieckiem. 

 

Koncentracja to umiejętność skupienia uwagi na zadaniu. Pozwala ona na szybkie                             

i efektywne przyswajanie wiedzy. Umiejętność skupienia uwagi to sprawa nawyku, co 

sprowadza się do kwestii treningu.  

Kłopoty z koncentracją uwagi przejawiają się w: 

• zwlekaniu z wykonaniem określonych zadań; 

• szybko pojawiającym się uczuciu znudzenia i zniechęcenia; 

• poddawaniu się, zaniechaniu wykonywania działania; 

• rozkojarzeniu, niedostatecznej uwadze; 

• szybko odczuwalnym zmęczeniu; 

• wykonywaniu kilku zadań na raz i nie kończeniu żadnego z nich; 

• szybkiej, pobieżnej pracy; 

• wielości błędów; 

• powolnym tempie pracy; 

 

Oto kilka propozycje zabaw ćwiczących koncentrację u dzieci przedszkolnych. 

Zabawa "Gdzie jest...?".  

Do wspólnej zabawy potrzebujemy dwóch takich samych miseczek lub kubeczków. Pilnujemy, 

by dziecko obserwowało mały przedmiot, który chowamy pod jednym z kubków i polecamy 

dziecku go odnaleźć. Gdy uda się, następnym razem, gdy ukryjemy zabawkę, kubki 

zamieniamy miejscami. Zabawę powtarzamy kilka razy.  

 

„Zapamiętywanie kolejności obrazków”. 

Obrazki przedstawiające pojedyncze przedmioty układamy obok siebie. Zaczynamy od                        

3 obrazków. Dziecko przygląda im się i stara się zapamiętać ich kolejność. Po chwili 

odwracamy je na drugą stronę, a dziecko odtwarza z pamięci ich kolejność. Gdy próba jest 

udana, dokładamy kolejny obrazek. Jeśli nie, ćwiczymy dalej z tą samą ilością obrazków. 

 

„Co zniknęło?”. 

Można wykorzystać obrazki z poprzedniego zadania lub realne przedmioty (np. klucz, długopis, 

kubek, piłeczka itp.) – ustawiamy je obok siebie. Dziecko przygląda się, po chwili zamyka 

oczy, w tym czasie chowamy jeden z przedmiotów a dziecko odgaduje, co zniknęło. 

 

 

 

 



„Słuchaj uważnie”. 

Ustalamy z dzieckiem hasło np. słonce, na które musi zareagować. Następnie wymieniamy 

ciągiem różne słowa, a gdy dziecko usłyszy umówione hasło, ma klasnąć w dłonie. 

 

„Rymowanki i rysowane wierszyki”. 

Nauka krótkich rymowanych wierszyków, wyliczanek, również z wprowadzaniem 

towarzyszących temu gestów. Rysowanie na podstawie słuchanego wierszyka tez świetnie 

sprzyja koncentracji i ćwiczeniu pamięci.   

 

"Detektyw".  

Zabawa w której musimy przygotować obrazek lub zdjęcie i kilka pytań do niego. Dziecko 

przygląda się zdjęciu/ obrazkowi przez około minutę i stara się zapamiętać jak najwięcej 

szczegółów, następnie odwracamy obrazek i zadajemy pytania. 

 

„Układanie pytań”. 

 Zabawa która oprócz ćwiczenia na koncentrację, stymuluje sprawność językową i wyobraźnię. 

Oglądamy obrazek i układamy do niego jak największą liczbę pytań np. Co robią osoby na 

obrazku? Jaka jest pora roku? Jaki kolor mają rzeczy na obrazku? Ile przedmiotów jest                          

w kolorze czerwonym? Itp.  

 

„Gra- Memory”. 

W której należy zapamiętać pary odwróconych obrazków. Znakomity trening pamięci, 

koncentracji u dziecka.  

 

„Puzzle”. 

Doskonała zabawa i trening koncentracji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

 

Powyższe propozycje zabaw i ćwiczeń łączą przyjemne z pożytecznym. Spędzając w ten 

sposób czas z dzieckiem doskonale się bawimy, wspomagamy procesy poznawcze dziecka. 

Regularne wykonywanie treningów pozwala na znaczną poprawę nie tylko koncentracji, ale też 

pamięci, słownika i wyobraźni. 


