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ĆWICZENIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ DZIECKA 

 
           Kierujemy do Was rodzice propozycję ćwiczeń, wspierających rozwój dziecka  
w okresie przedszkolnym, które przygotowują dziecko do nauki czytania, pisania  
i liczenia. Powinny one stanowić formę dobrej zabawy w trakcie codziennych zajęć. 
 
            Przekonaj się, jakie to łatwe – efekty zauważysz w codziennym funkcjonowaniu 
Twojego dziecka.    
 
            Zalecenia: 

1. Poziom trudności ćwiczeń dostosuj do możliwości i potrzeb dziecka. Zacznij od 
ćwiczeń najprostszych. 

2. Ćwicz z dzieckiem, tak często, jak to możliwe (w domu, na spacerze). 
3. Wszystkie ćwiczenia potraktuj jako dobrą zabawę z dzieckiem, wtedy i Tobie  

i dziecku sprawi to przyjemność. Jeżeli dziecko zacznie okazywać oznaki znużenia, 
przerwij ćwiczenia i wróć do nich w odpowiednim momencie. 

                                                   
 

1. PRZYKŁADY  ĆWICZEŃ,  KTÓRE  POZWALAJĄ  DOSKONALIĆ 
    SPOSTRZEGAWCZOŚĆ  WZROKOWĄ  POPRZEZ  ZABAWĘ 
Propozycje ćwiczeń:  

 Gra w domino. 

 Układanie puzzli. 

 Układanie klocków. 

 Składanie i rozkładanie klocków według wzoru. 

 Obrysowywanie figur, rysowanie przy użyciu szablonu oraz samodzielne 
rysowanie prostych figur.  

 Rysowanie według wzoru (instrukcji). 

 Składanie pociętych obrazków (od dwuczęściowych aż do bardziej 
skomplikowanych).  

 
PRZYKŁADY ĆWICZEŃ 

 „ Co zmieniło swoje miejsce? lub Czego brakuje? Dziecko zakrywa na chwilę 
oczy, a rodzic szybko zmienia miejsce jakiegoś przedmiotu w pokoju, lub je 
chowa. Zadaniem dziecka jest odkrycie co się zmieniło, lub znikło. Później należy 
zamienić role. 

 „To co widzę jest koloru…” rodzic opisuje jakiś przedmiot znajdujący się  
w pokoju, a dziecko odgaduje co to jest. Następuje zamiana ról. 

 
 
 
 



Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Nowym Targu 
 

opr.: Monika Borowicz – Pustówka - Pedagog 

2

Zaznacz rzeczy, które są do jedzenia. 

 
 

Obejrzyj dokładnie rysunek z lewej strony a następnie wskaż po prawej stronie część, 
która nie pasuje do rysunku. 

 
 
 
 
2. PRZYKŁADY  ĆWICZEŃ  USPRAWNIAJĄCE  DOJRZAŁOŚĆ 
    WZROKOWO – SŁUCHOWĄ 
Podczas wykonywania ćwiczeń należy zwracać uwagę na poprawną wymową głosek, 
wyrazów, całych zdań. 
 
Propozycje ćwiczeń:  

 Kolorowanie, podkreślanie w tekście wybranych liter.  

 Kolorowanie, wycinanie, wyklejanie kształtów liter. 
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 Szukanie wyrazów zaczynających się taką samą głoską.  

 Szukanie wyrazów kończących się taką samą głoską. 

 Dzielenie wyrazów na sylaby.  

 Głośne czytanie  bajek, opowiadań jest jedną z najlepszych metod wspierających 
rozwój słuchowy dziecka. 

 
PRZYKŁADY ĆWICZEŃ 
 

 Ćwiczenia rozwijające wrażliwość słuchową poprzez rozpoznawanie dźwięków 
płynących z otoczenia (odgłosy ulicy, odgłosy ptaków, zwierząt). Przy 
zamkniętych oczach dziecko wsłuchuje się w odgłosy z ulicy i nazywa je np. 
szczeka pies, jedzie samochód, ktoś chodzi po schodach itp. 

 Wyodrębnianie wyrazów ze zdania; liczenie wyrazów w zdaniu za pomocą 
wyklaskiwania, wystukiwania, rysowania kresek. 

 Wyodrębnianie sylab w wyrazie: liczenie sylab ( według obrazka) dziecko trzyma 
dłoń na podbródku i wymawia wyraźnie wyrazy licząc ile razy podbródek uderzył 
w dłoń - tyle jest sylab (należy zacząć od wyrazów dwusylabowych). 

 Zabawa w wypowiadanie wyrazów zaczynających się od takiej samej sylaby np.: 
ma-sło,  ma-ma. 

 Wyróżnianie pierwszej głoski w wyrazie: zabawa w wypowiadaniu wyrazów 
zaczynających się na określoną głoskę np. wyszukiwanie przedmiotów  
w otoczeniu rozpoczynających się głoską „a”, nadawanie imion rozpoczynających 
się głoską „b” itd. 

 Wyróżnianie ostatniej głoski w wyrazach. Co słyszymy na końcu wyrazów: kot, 
sok, las, but itp. Jeżeli dziecko ma problem z „usłyszeniem” głoski to należy 
zaakcentować określoną głoskę. 

 
 

Pokoloruj wszystkie litery L. 
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Odszukaj takie same kształty z takimi samymi literami. 

 
 
Wskaż wyrazy kończące się taką samą głoską. 

 
 
 
 
3. PRZYKŁADY  ĆWICZEŃ  WSPIERAJĄCYCH  EDUKACJĘ  
MATEMATYCZNĄ 
 
W rozwoju myślenia matematycznego najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. 
Naszym celem powinno być rozbudzenie w dziecku wrażliwości na matematyczne 
aspekty życia toczącego się dookoła nas. 

 
Propozycje ćwiczeń:  

 Układanie, grupowanie według kształtu, koloru, (można wykorzystać ćwiczenie 
podczas sprzątania zabawek). 
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 Liczenie elementów np. liczenie przejeżdżających samochodów, przechodzących 
ludzi, czekoladek w pudełku. 

 
PRZYKŁADY ĆWICZEŃ 

 Układanie przedmiotów według poleceń; na stole, pod stołem, z prawej strony 
stołu itp.  

 Dziecko ustala ile osób będzie jadło obiad. Na stole ustawia talerze, sztućce, na 
koniec przelicza czy wszystkiego jest np. po cztery ( tyle osób będzie jadło obiad). 

 Liczymy jabłka. Mama kupiła jabłka. Dziecko pomaga jej sprawdzić czy starczy 
dla każdego po jednym – czy jabłek jest tyle samo co osób. 

 Sadzimy kwiatki. Mamy posadzić w doniczkach 5 kwiatków. Mamy 3 doniczki, 
dziecko liczy ile doniczek trzeba dokupić, aby posadzić wszystkie kwiatki. 

 Co jest mniejsze, a co jest większe. Zwracamy się do dziecka: Ty będziesz 
podchodził do mebli, a ja porównam i powiem – większy od ciebie, mniejszy, taki 
sam. Następnie zmiana ról. Na koniec dziecko ustala listę większych i mniejszych 
od siebie przedmiotów. 

 Wchodzenie, schodzenie po schodach. Liczymy schody. Stań na trzecim schodku  
i wymień wszystkie schody niżej ciebie. Ja stoję na trzecim, a ty na pierwszym, ile 
schodków jest między nami, jak je nazwiesz. 

 Układanka z kamieni. Kamienie można przynieść ze spaceru, a następnie umyć, 
osuszyć i malować w różne kolory. Do malowania nadają się farby akrylowe. 
Samo malowanie jest świetną zabawą. Kolorowe kamienie można układać  
z dzieckiem w różne wzory, można dzielić je na grupy pod względem koloru, czy 
wielkości (od największego do najmniejszego) itp. 

 
 
Połącz kółka z kwadratami, na których jest tyle samo kształtów i kropek. 
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Wskaż gałązki, na których jest tyle samo listków. 

 
 
 
 
4. PRZYKŁADY  ĆWICZEŃ  WSPIERAJĄCYCH  ROZWÓJ  MOWY 
    I  UMIEJĘTNOŚCI   KOMUNIKACYJNE 
 
Propozycje ćwiczeń: 

 Opowiadanie historyjek obrazkowych, zachęcanie dziecka do opisywania 
zdarzenia krótkimi zdaniami. Zwracaj uwagę na umiejętność formułowania zdań. 

 „Co widzisz na obrazku ?” Opisywanie ilustracji: ze szczególnym uwzględnieniem 
kolorów, wyglądu, właściwości, przedstawionych czynności. 

 Po głośnym przeczytaniu fragmentu książki zachęcaj dziecko do dzielenia się 
spostrzeżeniami na temat zdarzeń i bohaterów. Zwracaj uwagę na chronologię, 
rolę bohaterów, związki przyczynowo – skutkowe. Delikatnie naprowadzajmy 
dziecko, ale wyłącznie we fragmentach, których wyraźnie nie rozumie i ma 
trudności z werbalizacją.  

 
PRZYKŁADY ĆWICZEŃ 

 Zabawa w tworzenie historyjek poprzez dodawanie słów. Dziecko dodaje jedno 
słowo lub wyrażenie, rodzic kolejne itd.  

 Tworzenie opowieści: „W małej chatce na skraju lasu mieszkała ......” lub „Za 
górami, za lasami ....” 

 Wcielanie się w różne postaci np. dziecko jest sprzedawcą, a mama kupującym  
lub dziecko jest pacjentem, a mama lekarzem. Role można odwracać. 

 Rodzic zadaje pytania dotyczące np. miejsca zamieszkania, członków rodziny, 
sąsiadów np. Czy mieszkamy w mieście, czy w lesie ? Czy obok naszego domu 
jeżdżą tramwaje ? itp. Następnie dziecko zadaje pytania.   
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Nazwij osoby, które widzisz na obrazkach. 

 
 
 
 
Obejrzyj obrazek. Opowiedz o nim. Nadaj mu tytuł. 
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5. PRZYKŁADY  ĆWICZEŃ  WSPIERAJĄCYCH  ROZWÓJ 
SPOŁECZNO  -  EMOCJONALNY 
Codzienność stwarza wiele okazji do rozmów z dzieckiem na temat kontaktów  
z rówieśnikami, ulubionych zabaw, niepowodzeń. Istotnym elementem tych rozmów jest 
używanie słownictwa określającego stany uczuciowe, aby dziecko uświadomiło sobie 
stan, w którym się znajduje.  
Wszystkie dzieci odczuwają emocje. Będą szczęśliwe, jeśli potrafią je nazwać, 
zaakceptować i odczytywać zawarty w nich przekaz. 
 
Propozycje ćwiczeń:  

 Stworzenie sytuacji sprzyjających wyrażaniu własnych uczuć, nastroju.  

 Rozmowa o uczuciach: kto jest szczęśliwy ?, kto się boi ?, dlaczego ? 

 Zapytaj dziecko, co czuje gdy mu się coś nie uda np. nie potrafi ułożyć puzzli, 
rozwiązać zagadki. Zachęcaj do pokonywania trudności. 

 Czytanie bajek wykorzystaj do podkreślania nastrojów ich bohaterów.  
 
 
PRZYKŁADY ĆWICZEŃ 

 Zabawa: „Jak się dziś czuję?”. Zamalowywanie kartki kolorem, który najbardziej 
kojarzy się dziecku z aktualnym samopoczuciem np. radość, smutek, złość. 

 Zabawa „Imię i nastrój” Dziecko wypowiada swoje imię w nastroju radosnym, lub 
smutnym. „Powiedz swoje imię na wesoło”. Powiedz swoje imię na smutno. 

 
 
 
Dorysuj w kółkach takie szczegóły, aby powstała minka wesoła i smutna. 
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Kto jest wesoły, a kto smutny?. Zaznacz rysując buźkę wesołą lub smutną,. 
 

 
 
 

6. PRZYKŁADY  ĆWICZEŃ  WSPIERAJĄCYCH  ROZWÓJ  FIZYCZNY 
 
Pamiętaj, że na rozwój sprawności manualnej, niezbędnej do nauki pisania wpływa ogólna 
sprawność fizyczna dziecka. Aktywność ruchowa doskonale stymuluje pracę mózgu. 
Zadbajmy o odpowiednią ilość ruchu, tak by dziecko miało okazję ćwiczyć utrzymanie 
równowagi, zwinność ruchów, koordynację ruchową.  
 
 
Propozycje ćwiczeń: 

 Wszelkie gry i zabawy ruchowe, tj. stanie na jednej nodze, jazda na rowerze, 
hulajnodze, rolkach, zabawa z piłką, rzucanie piłką do celu, pływanie, bieganie, 
taniec. 

 Włączenie dziecka w różne czynności domowe np. ugniatanie ciasta, wykrajanie 
ciasteczek z ciasta, rozsmarowywanie masła na chlebie, pranie ręczne, wieszanie 
prania przypinanych spinaczami itp. 
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 Zachęcanie dziecka do samodzielnego ubierania się, zapinania guzików, wiązania 
sznurowadeł, zapinania suwaków. 

 Gdy dziecko niechętnie rysuje można zorganizować „zabawę w rysowanie” np. 
rysowanie patykiem po piasku, odciskanie zamalowanej dłoni na papierze, 
obrysowywanie dłoni, stopy. Pod nieobecność dziecka rysuje się coś świecą na 
papierze, następnie dziecko pokrywa farbą kartkę. 

 
PRZYKŁADY ĆWICZEŃ 

 Ugniatanie papierowych kul i rzucanie nimi do celu. 

 Modelowanie w glinie i plastelinie. 

 Nawlekanie koralików na sznurek. 

 Rozdzieranie i rozcinanie papieru po narysowanych liniach prostych, łamanych, 
falistych. 

 Wydzieranki i wycinanki z papieru i innych materiałów. 

 Zamalowywanie różnymi kolorami rysunków konturowych. 

 Kopiowanie rysunków. 

 Rysowanie po śladzie. 

 Rysowanie szlaczków i wzorów z elementami liter. 
 
 

Dorysuj brakujące elementy, tak aby powstał miś. 
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Rysuj po śladzie. 

 
 
Narysuj szlaczki po śladzie. 
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7. CZYTAJ  DZIECKU 
       Każde dziecko, zanim pójdzie do szkoły, powinno dostać od najbliższych 
bezcenny dar, który ułatwi mu naukę, relacje z ludźmi – dar głośnego czytania od 
urodzenia. 
       Głośne czytanie połączone z ograniczeniem czasu spędzanego przed ekranem 
telewizora i komputera - to najlepsza inwestycja w jego przyszłość. 
        Rodziny, które codziennie czytają dzieciom dla przyjemności, obserwują znakomite 
efekty. Ich dzieci, w porównaniu do maluchów, którym nikt nie czyta cechuje: 
- znacznie lepsza znajomość języka, bogate słownictwo, ładna wymowa, 
- rozwinięta wyobraźnia, 
- harmonijny rozwój emocjonalny, 
- większa umiejętność skupienia uwagi i wyciszenia się, 
- większa i głębsza wiedza o świecie, 
- większa śmiałość, otwartość na innych, ciekawość świata, 
- mocniejsze poczucie swojej wartości, 
- większa więź z czytającymi osobami, 
- wrażliwość na dobro i zło. 

 
Przeznaczmy 20 minut dziennie, na czytanie dziecku ciekawych i mądrych książek 
napisanych pięknym językiem, niosących ważne przesłanie. 
Dla rodzica to niewielki wysiłek – dla dziecka WIELKA SZANSA. 
 
      DRODZY RODZICE 

            Dojrzałość szkolna jest kluczem do dalszej nauki waszego dziecka. Rodzice mogą 
aktywnie wspierać rozwój wszystkich obszarów składających się na gotowość do podjęcia 
nauki. Pamiętaj, że podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa.  Tak więc wszystkie 
wspierające zajęcia powinny mieć walor zabawy, która pozwala na wielozmysłowe poznanie 
otaczającej rzeczywistości. Podczas wspólnych ćwiczeń i zabaw powinna panować pogodna 
atmosfera. Ważne jest by towarzyszył nam uśmiech, bliskość, szanowanie potrzeb, ale  
i możliwości dziecka. Postarajmy się, aby zadania stawiane przed dzieckiem tylko trochę 
przewyższały jego możliwości – osiągnięcie sukcesu buduje wiarę we własne siły. Trzeba 
wzmacniać nawet drobne osiągnięcia, nagradzać wysiłek włożony wykonanie pracy, a nie 
tylko efekt końcowy. Pozwólmy dziecku przejawiać własną inicjatywę, pozwólmy na 
samodzielność w działaniu i podejmowaniu decyzji, by w ten sposób wzmacniać samoocenę 
dziecka. 
          Jeśli pomimo systematycznych ćwiczeń usprawniających zauważyłeś, że dziecko robi 
słabe postępy, niepokoisz się, czy podoła obowiązkom szkolnym, zgłoś się do Poradni 
Psychologoczno –Pedagogicznej.  Psycholog, pedagog i logopeda po przeprowadzeniu pełnej 
diagnozy określą przyczyny trudności dziecka, zaproponują odpowiednie formy pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej oraz wskazówki dydaktyczne i wychowawcze dla rodziców. 
 

Monika Borowicz – Pustówka   
Pedagog 
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