
Drobny jogging dla procesów poznawczych 
 

W związku z epidemią wywołaną koronawirusem aktualnie wszystkie działania edukacyjne 

realizowane są w formie zdalnej, w tym również formy pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. Poniżej zamieszczam kilka propozycji ćwiczeń usprawniających różne funkcje 

poznawcze, które mogą być realizowane również w domu. 

Do każdego ćwiczenia opracowałam wersję dostosowaną do możliwości uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

1. Zegar, który opowiada bajki 
               (zabawa doskonaląca orientację w schemacie ciał)  
 

Przygotowanie - (materiały): 

• treść bajki, którą dziecko będzie ilustrowało ruchem (załącznik nr 1), 

• wycięte z kartonu wskazówki zegara (załącznik nr 2), 

• dowolny podkład muzyczny. 

Przebieg zabawy  

➢ Dziecko w lewą rękę bierze długą wskazówkę zegara, a w prawą krótką. 

➢ Później ćwiczymy z nim ułożenie ręki prawej i lewej, zgodnie z układem wskazówek 

zegara o godzinie 12:00, 6:00, 7:00 oraz pozostałych, które pojawią się w treści bajki. 

➢ Następnie opowiadamy bajkę, a dziecko zamienia się w czarodziejski zegar, który 

pokazuje wymieniane w bajce godziny, np. o godzinie 6:00 Jaś i Małgosia poszli 

do lasu. Dziecko powinno prawą rękę (z krótką wskazówką) unieść pionowo do góry, 

natomiast lewą (z długą wskazówką) opuścić pionowo w dół, itd. 

➢ W trakcie zabawy dokonujemy zamiany ról. Dziecko opowiada (może wówczas 

wprowadzić propozycję własnych godzin), a my jesteśmy czarodziejskim zegarem. 

Dzieci natomiast sprawdzają, czy prawidłowo pokazujemy podaną godzinę. 

Pomóż mi, ja też potrafię - wersja dostosowana do możliwości dziecka ze SPE. 

▪ w treści bajki wprowadzamy tylko pełne godziny, 

▪ podczas opowiadania na zegarze (który możemy przygotować samodzielnie z kartonu 

załącznik nr 3) ustawiamy wskazówki, dziecko wówczas może obserwować ich układ, 

▪ przygotowujemy wskazówki w dwóch kolorach, np. długą w niebieskim, krótką 

w czerwonym, 

▪ możemy również dodać komentarz słowny, np. czerwona wskazówka wędruje do góry, 

niebieska w dół, 

▪ my również możemy być zegarem, a dziecko powtarza nasze ruch (wspólna zabawa 

w lustrze lub stajemy obok dziecka, a nie naprzeciwko). 

 

Załącznik nr 1  

Bajka – Jaś i Małgosia u strażnika czasu 

Jaś i Małgosia o godzinie 6:00 poszli do lasu. Kiedy wychodzili mama uściskała ich 

i poprosiła, żeby dzieci wróciły do domu o godzinie 12:00. Za nimi cichutko podążył 

czarodziejski zegar, strażnik czasu. Wesoło podskakując o godzinie 7:00 dotarli na piękną 

polanę. Postanowili, że odpoczną na polanie 15 minut. Po upływie 15 minut zegar pokazał, czas 

ruszać w dalszą drogę. Szli, szli coraz dalej i o godzinie 8:00 spotkali domek z piernika.  

To był domek strażnika czasu, który o 8:30 zaprosił ich na herbatkę i pyszne pierniki. Bardzo 

miło na rozmowach i zabawach mijał im czas. O godzinie 10:00 strażnik czasu powiedział, „. 



Trzeba wracać do domu. Rodzice będą się martwić, jeśli nie wrócicie o godzinie 12:00.” Jaś 

i Małgosia ruszyli w drogę powrotną i z pełnym koszem jagód dotarli do domu na czas. 

(Oczywiście bajki mogą być Państwa autorstwa, w których wystąpią np. bohaterowie 

aktualnie przerabianej lektury i może być to wyprawa do parku, do sklepu, na plac zabaw, itp.). 

 

Załącznik nr 2 - Szablon wskazówek zegara 

 
Wyszukano,  

20.03.2020 w: https://www.google.com/search?q=szblon+wskaz%C3%B3wek+zegara&tbm=isch&ved=2ahUKEwis2q-

Ria7oAhWR0-AKHf4_CG4Q2cCszbloegQIABAA&oq=szblon+wskaz%C3%B3wek+zegara&gs_l=img.3...360805.369591.. 

 

Załącznik nr 3 – Szablon zegara 

 

 
Wyszukano, 20.03.2020 w: 

https://www.google.com/search?q=szblon+zegara&tbm=isch&ved=2ahUKEwjz6YPDiq7oAhVD1uAKHallD4U

Q2cCegQIABAA&oq=szblon+zegara&gs_l=img.3...2282285.2285581..2286048...0.0..0.126.1381.3j10......0....1

..gws-wiz- 

 

 

2. Zabawa - Niewidzialni  
              (zabawa doskonaląca orientację w schemacie ciał)  

Przygotowanie - (materiały): 

• lampka, 

• niespodzianka (może to być słodka niespodzianka, zagadka, 

propozycja kolejnej zabawy, kolorowanka (załącznik nr 1), itp.). 

Przebieg zabawy:  

➢ Na końcu pokoju, w widocznym miejscu umieszczamy 

niespodziankę, którą dziecko będzie chciało zdobyć. Może to tylko 

uczynić wówczas, gdy będzie osobą niewidzialną. 

https://www.google.com/search?q=szblon+wskaz%C3%B3wek+zegara&tbm=isch&ved=2ahUKEwis2q-Ria7oAhWR0-AKHf4_CG4Q2cCszbloegQIABAA&oq=szblon+wskaz%C3%B3wek+zegara&gs_l=img.3...360805.369591
https://www.google.com/search?q=szblon+wskaz%C3%B3wek+zegara&tbm=isch&ved=2ahUKEwis2q-Ria7oAhWR0-AKHf4_CG4Q2cCszbloegQIABAA&oq=szblon+wskaz%C3%B3wek+zegara&gs_l=img.3...360805.369591


➢ Niestety pokój jest monitorowana przez obserwatora za pomocą specjalnej lampki. 

Oświetlona nią osoba staje się niewidzialna, tylko wtedy, gdy stanie na lewej nodze 

i wyciągnie lewą rękę w bok. W innym przypadku zostaje zauważona przez obserwatora 

i musi wrócić na początek pokoju.  

➢ Obserwator podczas zabawy oświetla różne części pokoju, dość szybko zmieniając 

kierunek strumienia światła. 

➢ Dziecko stara się dotrzeć niezauważone na drugi koniec pokoju, gdy tylko obserwator 

skieruje strumień światła w jego stronę stają na lewej nodze i wyciąga lewą rękę w bok.  

➢ Po pewnym czasie możemy zmienić strony ciała, dziecko staje się niewidzialne, gdy 

staje na prawej nodze i wyciąga prawą rękę w bok 

Pomóż mi, ja też potrafię - wersja dostosowana do możliwości dziecka ze SPE. 

▪ Żeby stać się niewidzialnym, dziecko wyciąga tylko prawa rękę w bok. 

▪ W trakcie jednej zabaw nie zmieniamy stron ciała. 

▪ Bardzo wolno zmieniamy kierunek strumienia światła. 

▪ Kierowanie strumienia światła na dziecko możemy poprzedzić komunikatem – uwaga 

lub zaraz cię zobaczę, itp. 

▪ W sytuacji, gdy niespodzianką będzie kolorowanka Fifi – dziecko może pokolorować 

tylko jedną, wybraną część jej garderoby. 

 

Załącznik 1 – Kolorowanka - Fifi 

 

▪  
 

Wyszukano, 20.03.2020 w: 
https://www.google.com/search?q=fifi+and+the+flowertots+do+pokolorowania&tbm=isch&ved=2ahUKEwj45Y

Kfsa7oAhVBZRoKHdMCBGAQ2- 
 

3. Zabawa - Razem liczymy, dotykamy, sprawdzamy  
(zabawa doskonaląca orientację w schemacie ciał)  

Przygotowanie – (materiały): 

• zestaw instrukcji, który podajemy podczas zabawy, np. 2 L; 3P i 2L, itd. (możemy tylko 

o nich pomyśleć lub przygotować je na kartkach A4),  

• dowolny podkład muzyczny. 

 

Przebieg zabawy  

➢ Dzieci swobodnie poruszają się po pokoju w rytm muzyki. 

➢ Następnie wyłączamy muzykę i podajemy polecenie 2 L. 

https://www.google.com/search?q=fifi+and+the+flowertots+do+pokolorowania&tbm=isch&ved=2ahUKEwj45YKfsa7oAhVBZRoKHdMCBGAQ2-
https://www.google.com/search?q=fifi+and+the+flowertots+do+pokolorowania&tbm=isch&ved=2ahUKEwj45YKfsa7oAhVBZRoKHdMCBGAQ2-


➢ Dzieci stają w parze, naprzeciwko siebie i dotykają się (2 częściami ciała usytuowanymi 

po lewej stronie ciała, np. dotykają się kolanem lewej nogi i łokciem lewej ręki, itp.). 

➢ Powtarzając zabawę wprowadzamy coraz trudniejsze polecenia, np. 2 L i 2 P. Wówczas 

dzieci dotykają się (2 częściami ciała usytuowanymi po lewej stronie i 2 częściami usy-

tuowanymi po prawej stronie ciała, np. opuszkami kciuka i palca wskazującego lewej 

ręki i prawej ręki, itp.). 

➢ Ćwiczenie można powtarzać wielokrotnie wprowadzając różne polecenia, np. (2 L i 1 

P; 4 L i 5 P; itd.). 

Pomóż mi, ja też potrafię (wersja dostosowana do możliwości dziecka ze SPE). 

▪ Proponujemy polecenia dotyczące tylko jednej strony ciała. 

▪ Proponujemy tylko liczby od 1 do 3, 

▪ W wstępnej fazie zabawy możemy oznaczyć jedną z rąk kolorową wstążeczką. 

 
4. Zabawa – Głoski ukryte w płatkach wiosennych kwiatów 

(zabawa doskonaląca analizę słuchową)   
 
Przygotowanie – (materiały): 

• kwiatek, który zbudowany jest z czerwonych i niebieskich płatków 

(załącznik nr 1), kilka czerwonych i niebieskich spinaczy do bieli-

zny, 

• zbiór słów związanych z tematem wiosna (bazie, bociany, trawa, tu-

lipan, żonkile, itd.). 

Przebieg zabawy  

➢ Wypowiadamy pierwsze słowo opisujące wiosnę, np. tulipan. 

➢  Dziecko określa ile w słowie wystąpiło samogłosek, a ile spółgłosek. Czyni to przypi-

nając spinacze do właściwej ilości czerwonych i niebieskich płatków (jedna głoska – 

jeden płatek). W przypadku wyrazu tulipan (uczeń powinien przypiąć spinacze 

do trzech czerwonych płatków i czterech niebieskich). 

➢ Zabawę możemy powtarzać wielokrotnie podając różne słowa, w trakcie zabawy mo-

żemy również zamienić się rolami.  

Pomóż mi, ja też potrafię (wersja dostosowana do możliwości dziecka ze SPE). 

▪ Czerwone płatki w kwiatku są większe, a dziecko określa tylko liczbę samogłosek w po-

dawanych słowach, 

▪ Podajemy słowa, w których występują maksymalnie 3 samogłoski, 

▪ Wypowiadając słowa dłużej wymawiamy samogłoski. 

 

Załącznik nr 1 – Przykładowy szablon kwiatka 

 

 
 

 



5. Zabawa – Ukryte nazwy owoców – jak szybko je odszukasz?  
(zabawa doskonaląca analizę wzrokowa)   

 
Przygotowanie – (materiały): 

• Ciąg liter, w którym ukryte zostały nazwy owoców (załącznik nr 1). 

Przebieg zabawy  

➢ Dziecko otrzymuje kartonik z ciągiem liter. 

➢ Następnie przedstawiamy dziecku zagadkę. W koszyku mama zebrała 9, 

różnych owoców. Ich nazwy zostały ukryte w zbiorze liter, które masz zapisane na kar-

tonie. 

➢ Popatrz na nie uważnie i postaraj się odczytać - Jakie owoce były w koszyku?  

➢ Zrób to jak najszybciej ☺. 

Pomóż mi, ja też potrafię (wersja dostosowana do możliwości dziecka ze SPE). 

▪ Przygotuj krótszy ciąg liter, zawierający 2 – 3 nazwy, 

▪ Wprowadź krótkie nazwy owoców: banan, arbuz, jabłko, 

▪ Litery, od których zaczynają się nazwy owoców niech będą większe od pozostałych 

litery w ciągu.  

▪  

Załącznik nr 1 - Ciąg liter, w którym zostały ukryte nazwy owoców. 

MZABRZOSKWINIACIEBANANYOKYJABŁKOAZSDWIŚNIEOWAPOMARAŃ-

CZAUZBARBU-

ZEABCZEREŚNIAWMYAGRESTOUMPORZECZKALIEGRUSZKAZCA 

 

6. Zabawa – Twórcy nazw ulic  
(zabawa doskonaląca słuch fonematyczny)   
 

Przygotowanie – (materiały): 

• Plansza planu miasta (załącznik nr 1). 

Przebieg zabawy  

➢ Przygotowujemy plan nowopowstającego miasta i zapraszamy dziecko do udziału 

w jego zagospodarowaniu, przydzielając im rolę twórców nazw ulic.  

➢ Wyjaśniamy dziecku, że w nieznanych okolicach powstało nowe miasto. Niestety 

mieszkańcy błądzą w swoim mieście, gdyż ulice nie mają nazw. Dlatego zaprosili nas 

– twórców nazw ulic, żebyśmy nadali imiona wszystkim ulicom. Jest natomiast jeden 

warunek, nazwa każdej ulicy może zaczynać się tylko na głoskę b lub p, np. Prosta, 

Piękna, Pudrowa, Budyniowa, Błękitna, itd.  

➢ Dziecko tworzy nazwy ulic i wspólnie nanosimy je na plan miasta. 

➢  Następnie wspólnie odczytujemy wszystkie nazwy. 

 

Pomóż mi, ja też potrafię (wersja dostosowana do możliwości dziecka ze SPE). 

▪ Przygotuj plan, na którym będą tylko 2 – 3 ulice, 

▪ Nazwy na planie zapisujemy my, 



▪ Możemy zgromadzić na stoliku przedmioty, których nazwy zaczynają się na głoskę 

p lub b i wspólnie podać ich nazwy. Będą dla dziecka stanowiły inspiracje do tworzenia 

nazw ulic. 

 

Załącznik nr 1 Plan miasta 

 

Wyszukano, 20.03.2020 w: https://www.google.com/search?client=firefox-
b&tbm=isch&sa=1&ei=w5KTW5qINs2RkwX_gr6QCQ&q=schemat+plan+miasta&oq=sche-
mat+plan+miasta&gs_ 

 

Violetta Florkiewicz 

https://www.google.com/search?client=firefox-b&tbm=isch&sa=1&ei=w5KTW5qINs2RkwX_gr6QCQ&q=schemat+plan+miasta&oq=schemat+plan+miasta&gs_l=img.3...15088.18018.0.18892.8.8.0.0.0.0.206.943.5j2j1.8.0....0...1c.1.64.img..0.1.165...0i7i30k1.0.NfwqzOdwXMQ#imgrc=L
https://www.google.com/search?client=firefox-b&tbm=isch&sa=1&ei=w5KTW5qINs2RkwX_gr6QCQ&q=schemat+plan+miasta&oq=schemat+plan+miasta&gs_l=img.3...15088.18018.0.18892.8.8.0.0.0.0.206.943.5j2j1.8.0....0...1c.1.64.img..0.1.165...0i7i30k1.0.NfwqzOdwXMQ#imgrc=L
https://www.google.com/search?client=firefox-b&tbm=isch&sa=1&ei=w5KTW5qINs2RkwX_gr6QCQ&q=schemat+plan+miasta&oq=schemat+plan+miasta&gs_l=img.3...15088.18018.0.18892.8.8.0.0.0.0.206.943.5j2j1.8.0....0...1c.1.64.img..0.1.165...0i7i30k1.0.NfwqzOdwXMQ#imgrc=L

