
5 zabaw rozwijających logiczne myślenie 

- łatwe, proste i niezwykle skuteczne

 

Zabawa jest podstawową aktywnością dziecka, w której każdy maluch chętnie i bez 
sprzeciwu bierze udział. Dzięki niej dzieciaki poznają otaczający świat i przybliżają 
sobie rządzące nim zasady. Zabawa służy nie tylko rozrywce, lecz także rozwojowi 
emocjonalnemu, społecznemu, intelektualnemu, doskonaleniu procesów myślowych i 
zdolności rozwiązywania problemów. Dzięki aktywnemu działaniu i samodzielnym 
próbom rozwiązania napotykanych w zabawie problemów, dzieci uczą się o wiele 
więcej niż poprzez zorganizowane zajęcia i bierne słuchanie przekazywanych im 
treści. 

1. Dobieranie w pary
Przed dzieckiem układamy różne obrazki i prosimy o dobranie w pary - co do siebie 
pasuje. Następnie pytamy, dlaczego tak właśnie połączyło dwie ilustracje. Tutaj nie 
ma złych odpowiedzi i złych połączeń nawet wtedy, gdy wydaje nam się inaczej- 
najważniejsze, by dziecko potrafiło uzasadnić swój wybór.

2. Szukanie skarbu z mapą
Przygotowujemy mapę mieszkania, pokoju lub ogrodu (można zrobić to wcześniej z 
dzieckiem) i zaznaczamy na niej miejsce ukrycia jakiegoś skarbu. Dziecko 
posługując się nią musi go odnaleźć.

3. Zagadki - o czym myślę
Opowiadamy dziecku o czymś nie podając definicji i prosimy, by zgadło, o czym 
mowa. Przykładowo mówimy "myślę o zwierzęciu, które ma cztery łapy, lubi 
obgryzać kości i głośno szczeka" albo "myślę o czymś, co jest zrobione z drewna, 
może być w różnych kolorach i jest potrzebne do rysowania".

4. Pocztówkowe puzzle
Widokówkę tniemy na kawałki (im starsze dziecko tym więcej, dla maluszków 
wystarczy 4- 6 elementów) i prosimy, by dziecko ułożyło obrazek. Możemy też 
narysować linie i poprosić dziecko o pocięcie wzdłuż nich - dzięki temu dodatkowo 
poćwiczymy z nim sprawność dłoni.



5. Labirynty

Świetnym ćwiczeniem logicznego myślenia jest szukanie drogi w labiryncie - 
możemy wydrukować dziecku gotową kartę pracy, narysować ją sami lub spróbować 
stworzyć z nim labirynt np. z klocków. 
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