ZABAWY TWÓRCZE ROZWIJAJĄCE KONCENTRACJĘ UWAGI
Poniżej przedstawione są przykłady ćwiczeń i zabaw, które z powodzeniem można
stosować w szkole i w domu. Regularne stosowanie sprzyja rozwojowi dziecka.

Mistrz zapamiętywania Jedno z dzieci wychodzi za drzwi, a pozostałe dobierają się parami.
Każda para ustala określony znak lub ruch, np. kiwanie głową, klaskanie w dłonie. Następnie
dzieci rozpraszają się po całym pomieszczeniu i zapraszają do środka czekające na zewnątrz
dziecko. Chodzi ono po pomieszczeniu, dotyka uczestników, którzy pokazują swoje znaki.
Jego zadanie polega na połączeniu w pary dzieci pokazujące ten sam znak lub ruch.
Znalezione pary odchodzą na bok.
Spostrzegawczość Wybieramy różne przedmioty, takie jak: gumka, temperówka, zegarek,
klucz itp. (do 10 sztuk), kładziemy je na środku pokoju, najlepiej na dużym arkuszu papieru,
po czym pozwalamy patrzeć na nie dzieciom przez 2 do 3 minut. Następnie przedmioty te
przykrywamy dużym papierem lub np. chustą, zaś dzieci mają narysować na przygotowanych
wcześniej karteczkach ich nazwy. Liczba przedmiotów powinna być dostosowana do wieku.
Dzieci młodsze zapamiętują od 5 do 7 sztuk, starsze więcej (10 — 15 sztuk). Ćwiczenie
pozwala wstępnie rozpoznać poziom rozwoju pamięci dziecka.
Słuchaj uważnie Dzieci siedzą w kole. Kilkoro z dzieci jest wybraną postacią z opowiadania,
które nauczyciel zaczyna opowiadać. Jeżeli dziecko rozpozna postać, którą prezentuje, obiega
siedzące dzieci w kole i wraca na swoje miejsce. Nauczyciel stara się tak opowiadać, aby
każde dziecko miało możliwość wystąpienia.
Kim jestem? Dzieci losują kartoniki z różnymi postaciami np. żaby, króla, dziewczynki itp.
Każde z dzieci ruchowo lub werbalnie przedstawia daną postać.
Kacper mówi wam Nauczyciel wybiera jedno dziecko, które będzie Kacprem, a reszta dzieci
będzie go naśladować. Przed pokazaniem kolejnej czynności Kacper wypowiada słowa:
Kacper mówi wam np. klaśnijcie nad głową. Jeżeli Kacper nie poprzedzi czynności
magicznymi słowami, wówczas dzieciom nie wolno go naśladować. Które z dzieci się pomyli
odpada z gry.
Pilot w samolocie Nauczyciel wybiera dwoje dzieci. Jedno jest pilotem samolotu i ma
zamknięte oczy, natomiast drugie odgrywa role kapitana wieży kontrolnej i za pomocą słów
kieruje samolotem, aby bezpiecznie wylądował na lotnisku. Pilot musi maksymalnie się
skoncentrować, poruszając samolot między ustawionymi na dywanie przeszkodami.
Wprawki pantomimiczne Zabawa wymaga ciszy i koncentracji uwagi. Nauczyciel zaprasza
dzieci do inscenizowania różnych scenek rodzajowych, np. przechodzimy ostrożnie po
oblodzonej kładce, wspinamy się na wysoką skałę, chodzimy po kamieniach, dekorujemy tort,
omijamy kałuże itp.
Personifikacja Nauczyciel wspólnie z dziećmi wybiera przedmiot znany dzieciom z życia
codziennego np. krzesło i razem nadają mu jak najwięcej ludzkich cech. Nauczyciel
naprowadza dzieci pytaniami: co krzesło robi, gdzie mieszka, kogo lubi, jak spędza czas, jak
się zachowuje itp.
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Podaj kolejność Za parawanem jest zgromadzonych kilka przedmiotów. Nauczyciel odsłania
parawan, dzieci przyglądają się przedmiotom zapamiętując ich kolejność. Nauczyciel
ponownie zasłania parawan a zadaniem dzieci jest wymienić przedmioty w kolejności.
Utrudnieniem może być podanie koloru każdego z przedmiotów.
Co się zmieniło? Dzieci siedzą w kole. Wybrane dziecko wychodzi z sali , a pozostałe dzieci
zmieniają coś w swoim wyglądzie (kilkoro dzieci). Wybrane dziecko ma znaleźć różnice
w wyglądzie dzieci.
Zapamiętaj Dzieci siedzą w kole. Wybrane dziecko wykonuje jeden prosty ruch np. kiwa
głową. Kolejne dziecko powtarza ruch kolegi i dodaje swój. Następne dziecko powtarza ruchy
kolegów dodając swój ruch. Zabawę prowadzimy z niewielką ilością dzieci.
Wyliczanki Człowiek może mieszkać w… Człowiek może siedzieć w… Narzędziem pracy
człowieka jest…
Dopasuj Dzieci siedzą w kole i przyglądają się sobie. Jedno z dzieci stoi tyłem do środka
koła. Nauczyciel wskazuje jedna osobę, którą wszyscy będą opisywać (wygląd zewnętrzny).
Dziecko stojące tyłem ma odgadnąć, o kogo chodzi.
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