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ń – koncentracja, odszukiwanie elementów na obrazku

– rozwój motoryki małej (sprawność palców i dłoni)

– rozpoznawanie kształtów i przyporządkowanie im kolorów

– dostrzeganie związków, łączenie w pary obrazka i jego cienia

– rozpoznawanie i dopasowywanie wzorów

– odnajdywanie brakujących części obrazka

– myślenie matematyczne, liczby, ilości

– porządkowanie, łączenie w pary takich samych elementów

Odnajdywanie podobieństw i różnic pomiędzy obiektami to ważna kompetencja, 
którą musi opanować dziecko w okresie przedszkolnym. Proponowane ćwiczenie 
wymaga od niego adekwatnej do wieku umiejętności analizy i syntezy wzrokowej. 
Maluch musi zmierzyć się z obiektami różniącymi się od siebie niewielką liczbą 
szczegółów (musi dostrzec różne ułożenia listków na gałązce). 
Jeżeli dziecko ma problem z wykonaniem zadania, wskaż mu, od którego obiektu 
powinno zacząć (gałązka z jednym listkiem). W pozostałych zwróć jego uwagę na 
ułożenie liści. Możesz skłonić dziecko do porównań, np. „Zobacz, tutaj jest listek, 
a tutaj…”. Możesz także policzyć liście wspólnie z dzieckiem lub pozwolić mu na 
samodzielność (w zależności od stopnia jego umiejętności).

Na kartce papieru wykonajcie własną gałązkę, używając do tego celu plasteliny. 
Zwróć uwagę dziecka, że mogą się na niej znajdować liście, ale także kwiaty, pąki 
czy owoce. Pokaż dziecku odpowiednie ilustracje w książce lub skorzystaj ze zdjęć 
w internecie.
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Dziecko w wieku przedszkolnym przechodzi do fazy myślenia przedoperacyjnego. 
Warto mieć świadomość, że nie potrafi  ono jeszcze rozumować ani jak osoba do-
rosła, ani jak dziecko w wieku szkolnym. Cechuje je tzw. myślenie intuicyjne, co 
oznacza, że dziecko potrafi  rozwiązywać zadania, zagadki i problemy, ale jeszcze 
w sposób niedoskonały. 
Łączenie w pary obrazka i jego cienia to ćwiczenie pobudzające myślenie. Dziecko 
musi dostrzec elementy charakterystyczne dla danego rysunku i odszukać je, co 
umożliwi mu identyfi kację cienia. Żeby wspomóc dziecko, zapytaj je na początku, 
co to jest cień, a następnie pokaż np. cień dłoni na ścianie. To ułatwi zadanie, ponie-
waż będzie dla malucha wyraźnym odniesieniem do rzeczywistości. 

Można wzbogacić to zadanie, pytając dziecko, jakie inne zwierzęta można spotkać 
w zoo. Kiedy maluchowi wyczerpie się inwencja – wymień inne zwierzęta i zapytaj, 
czy zdaniem dziecka mieszkają w ogrodzie zoologicznym. Jeżeli masz w domu fi gurki 
zwierząt, może to być wstęp do zabawy w zoo. Każdą dobrą odpowiedź dziecka 
możesz nagrodzić brawami. 
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Dzieci mają ogromną zdolność zwracania uwagi na szczegóły. Badania pokazują, że 
zapamiętują ich znacznie więcej niż dorośli. Zapewne często spotykasz się z tym, 
że dziecko opowiada o drobiazgach, które zauważyło w miejscu, w którym byliście. 
Ćwiczy w ten sposób wiele ważnych umiejętności, takich jak pamięć i koncentracja, 
ale także skupia się na poznawaniu otaczającego świata. 
W tym zadaniu maluch rozpoznaje i dopasowuje wzory do poszczególnych zwierząt. 
Musi zwrócić uwagę na cechy charakterystyczne i wyodrębnić je, uczy się, że wzór 
pozostaje ten sam – niezależnie od tego, czy jest powiększony, czy pomniejszony. 

Możesz na kanwie obrazka stworzyć wspaniałą zabawę sensoryczną. Przygotuj wcze-
śniej sylwetki zwierząt (innych niż w ćwiczeniu). Ułóż przed dzieckiem różne materiały 
(papier, folię, tkaniny, tapety, plastelinę itp.). Niech maluch wykorzysta je do wypełnie-
nia konturów zwierząt. Oczywiście wcześniej przypomnijcie sobie ich nazwy.  
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