
Ćwiczenia rozwijające logiczne myślenie, koncentrację uwagi 

oraz spostrzegawczość. 

Do poniższych propozycji ćwiczeń i gier zaproście członków swojej 

rodziny. Oprócz rozwijania funkcji poznawczych będą one okazją 

do wspólnego spędzenia czasu. 

1. Odszukaj wyrazy związane ze zbliżającymi się świętami. 

 

 



2. Wykonaj dyktando graficzne. Przerysuj poniższą planszę na kartkę  

w kratkę, zaznacz i połącz punkty współrzędnych podane na dole strony. 

 



3. Zagraj z rodzicami lub rodzeństwem w grę „ Inteligencja”. Przygotuj 

tabelkę z kategoriami, możesz skorzystać z przykładu poniżej lub dodać 

jeszcze inne kategorie. 

Litera Miejscowość Imię Rzecz Roślina Zwierzę Punkty 

       

       

       

       

       
 

Przebieg gry. 

Losowanie litery – jeden z graczy wymienia w pamięci po kolei wszystkie litery 

alfabetu, zaznaczając głośno moment, w którym zaczyna, zaś inny gracz w wybranym 

przez siebie momencie mu przerywa. Litera, na której przerwano wyliczanie alfabetu, 

jest właśnie wybraną literą. UWAGA: Nie wolno wymawiać liter Ą, Ę, Ń, Ó, Q, V, X, Y. 

Możecie również grać wybierając po kolei litery alfabetu bez wyliczania. 

Od momentu wylosowania litery wszyscy gracze zaczynają wpisywać do swoich 

tabelek słowa zaczynające się na wylosowaną literę – do każdej kolumny tabelki po 

jednym słowie pasującym do danej kategorii. Wpisywanie słów kończy się, gdy któryś 

z graczy wpisze odpowiednie słowa do wszystkich kolumn tabelki i głośno to oznajmi 

lub gdy wszyscy gracze ustalą, że już nic więcej nie są w stanie wymyślić i można 

zakończyć ten etap gry.  

Zliczanie punktów – wszyscy gracze kolejno wyczytują wpisane przez siebie słowa w 

poszczególnych kolumnach. Za wpisanie poprawnego słowa, którego żaden z innych 

graczy nie wymyślił, przyznaje się sobie 10 punktów, za wpisanie słowa, które ktoś 

inny też wpisał w tę samą kolumnę, przyznaje się sobie 5 punktów. Za brak słowa w 

danej kolumnie  stawia się 0 punktów. 

Gra toczy się tak długo, jak macie na to ochotę. Gdy wylosuje się literę, która została 

wybrana już wcześniej, ponawia się losowanie. Zwycięża ten, kto zbierze w trakcie 

gry najwięcej punktów. 

 

 

 

 

 

 

 



4. Gra w „ Statki ” 

Wydrukuj lub przerysuj poniższe plansze do gry dla siebie i drugiego 

zawodnika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przebieg gry. 

Każdy z graczy posiada po dwie plansze o wielkości 10 na 10 pól. Kolumny są 
oznaczone poprzez współrzędne literami od A do J i liczbami 1 do 10. Na jednym  
z kwadratów gracz zaznacza swoje statki (ich wielkość i liczba jest podana pod 
planszami), których położenie będzie odgadywał przeciwnik. Na drugim zaznacza 
trafione statki przeciwnika i oddane przez siebie strzały. Statki ustawiane są w pionie 
lub poziomie, w taki sposób, aby nie stykały się one ze sobą ani bokami, ani rogami. 

Podczas ustawiania swoich okrętów, a także prowadzenia całej gry, powinno się 
usiąść tak, by przeciwnik nie był w stanie dostrzec planszy drugiego gracza. W tym 
celu najlepiej zająć miejsca w pewnej odległości lub zasłonić czymś własną planszę.  

Trafienie okrętu przeciwnika polega na strzale, który jest odgadnięciem położenia 
jakiegoś statku. Strzały oddawane są naprzemiennie, poprzez podanie 
współrzędnych pola (np. B5). W przypadku strzału trafionego, gracz kontynuuje 
strzelanie (czyli swój ruch) aż do momentu chybienia. Zatopienie statku ma miejsce 
wówczas, gdy gracz odgadnie położenie całego statku. O chybieniu gracz informuje 
przeciwnika słowem „pudło”, o trafieniu „trafiony” lub „(trafiony) zatopiony”. 

Wygrywa ten, kto pierwszy zatopi wszystkie statki przeciwnika. 


