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Wspieranie rozwoju
dziecka 

w wieku przedszkolnym 
z wykorzystaniem 

„domowych” pomocy 
dydaktycznych



„Jeśli chcesz dobrze dla swoich dzieci, 

to spędzaj z nimi dwa razy więcej czasu 

i wydawaj na nie dwa razy mniej 
pieniędzy”

(A.Van Buren)



Dzieciństwo zajmuje ważne miejsce 
w życiu każdego człowieka. 

Trwa zaledwie kilka lat, 
ale  w żadnym innym okresie życia 
nie dokonuje się tak wiele zmian 
w tak krótkim czasie. 

Wiek przedszkolny trwa mniej więcej 
od 3 do 6–7 roku życia. 



• Dziecko wchodzi w okres 
przedszkolny sprawne i ciekawe 
świata.

• Rozwój dziecka w wieku 
przedszkolnym to powiązane 

i przeplatające się ze sobą sfery
rozwoju: 

• - fizycznego, 

• -psychicznego, 

• - społecznego,

• - emocjonalnego. 



•Dziecko trzyletnie wkracza  w 
samodzielność, będąc jeszcze dość 
nieporadne i niezręczne. W ciągu 
dwóch, trzech kolejnych lat zmienia się 
w sprawnego fizycznie, zwinnego 

i w dużej mierze samodzielnego 
człowieka. 

•Jest to okres, w którym część dzieci 
po raz pierwszy dłużej będzie 
przebywać pod opieką innych dorosłych, 
a nie rodziców. 



• Jest to czas, w którym dzieci 
rozpoczynają swoją przygodę z 
przedszkolem. 

• Przedszkole staje się dla nich drugim po 
rodzinnym domu ważnym miejscem. 

• Nabywają doświadczeń związanych z 
byciem w grupie  i kontaktami z innymi 
dorosłymi, np. nauczycielami czy 
opiekunami. 



W tym czasie umysł dziecka jest
bardzo chłonny i gotowy do uczenia 
się wielu nowych rzeczy, nie tylko 
związanych wprost z programem 
zajęć, jakie oferuje przedszkole, 
ale też z czasem spędzanym poza 
nim.



NAJWAŻNIEJSZE POTRZEBY DZIECKA 
W TYM OKRESIE :

- Potrzeba samodzielności. 

- Potrzeba poznawania nowych rzeczy 

i sytuacji przejawiająca się w ciekawości  i 
zadawaniu pytań.  

- Potrzeba kontaktu z innymi 
przejawiająca się w chęci zabawy i 
wspólnej aktywności zarówno z dziećmi, 
jak i dorosłymi.  



• Wraz ze zwiększającymi się 
możliwościami ruchowymi dziecka 
wzrasta precyzja działania jego 
zmysłów. 

• Dzieci w tym wieku coraz lepiej sobie 
radzą z koordynacją między tym, co 
słyszą  i widzą, a ruchami, które 
wykonują. 



• Co należy (między innymi) 
wspierać w rozwoju 
dziecka przedszkolnego?



MOTORYKA MAŁA, 
TRENING KONCENTRACJI 

UWAGI

• Zachęcaj dziecko do wykonywania codziennych 
domowych zajęć, które wymagają drobnych i 
precyzyjnych ruchów, takich jak:

mieszanie, lepienie, sklejanie, zapinanie guzików, 
wycieranie, nawlekanie, pranie, nastawianie prania, 
wycinanie, klejenie, gniecenie papieru, malowanie, 
rysowanie, kalkowanie, sianie np. rzeżuchy itp. z 
wykorzystaniem np.:

ciasta, masy solnej, nożyczek, włóczki, mąki, ryżu, 
kasz, nici, kleju, fasoli itp.

• Zawsze pamiętaj o bezpieczeństwu dziecka! 

































































































• Motoryka duża
• Zachęcaj dziecko do aktywności ruchowej 

poprzez:

• skakanie, jazdę na rowerze, hulajnodze, 
wspinanie, bieganie, pływanie, zabawy piłkami, 
rzucanie, celowanie, zabawy z użyciem skakanki, 
turlanie, zabawy na huśtawkach, wędkowanie, 
sprzątanie, zamiatanie itp.

• Zawsze pamiętaj o bezpieczeństwu!



























• ROZWIJANIE WRAŻLIWOŚCI, 
PERCEPCJI I PAMIĘCI 
SŁUCHOWEJ ORAZ TRENING 
KONCENTRACJI UWAGI



– Słuchanie muzyki, dźwięków przyrody, 

– słuchanie rymowanych wierszy, wyliczanki,

– kojarzenie nazwy głoski z jej obrazem,

- porównywanie wrażeń dźwiękowych, np.: 

głośno-cicho, szybko- powoli,

– nazywanie dźwięków, 

– rozpoznawanie, nazywanie i naśladowanie 
odgłosów zwierząt, pojazdów itp., 

– podążanie za dźwiękiem,

– wystukiwanie, wyklaskiwanie, odtwarzanie 
rytmów na instrumentach perkusyjnych, 

odnajdywanie źródła dźwięku,
– -gra na cymbałkach,

– odszukiwanie takiego samego dźwięku, itp















• USPRAWNIANIE PERCEPCJI 
I PAMIĘCI WZROKOWEJ, 
KOORDYNACJI WZROKOWO-
RUCHOWEJ ORAZ TRENING 
KONCENTRACJI UWAGI



• Układanie puzzli, pociętych obrazków (według 
wzoru lub bez wzoru), 

• zapamiętywanie obrazu liter,

• rozpoznawanie  wyrazów (odczyt całościowy np.  
„tak,”, „nie”, „ biurko”, „książka”),

• rozpoznawanie treści ilustracji i obrazków 
ukazywanych w krótkich ekspozycjach, 

• dobieranie obrazków w pary, gra typu memory, 

• dorysowywanie brakujących elementów w 
obrazkach, nazywanie brakujących elementów, 

• układanie obrazków w kolejności ich 
wcześniejszego eksponowania, układanie 
logicznych historyjek obrazkowych, 



• zabawki manipulacyjne, 

• zabawy klockami wtykowymi, układanie figur wg. 
wzoru, zabawy prostymi klockami o 
geometrycznych kształtach, 

• rysowanie labiryntów, 

• zabawa w: Co się zmieniło?, Czego brakuje?,

• nazywanie kolorów i kształtów, dobieranie 
elementów o takich samych cechach, 

• „rysowanie palcem” lub pędzlem „na sucho”, 

• kreślenie „leniwej ósemki”, 

• odtwarzanie wzorów literopodobnych, itp.































































• ROZWIJANIE ZASOBU 
SŁOWNICTWA I WIEDZY 
OGÓLNEJ, USPRAWNIANIE 
MOWY OPOWIEŚCIOWEJ 
STYMULOWANIE RÓŻNYCH FORM 
MYŚLENIA ORAZ TRENING 
KONCENTRACJI UWAGI

















Książki są dziecku niezbędne do prawidłowego 
rozwoju, gdyż:

- rozbudzają wyobraźnię, 

- wzbogacają słownictwo, 

- pomagają rozwijać zainteresowania, 

- ćwiczą pamięć, 

- uczą skupienia i wyciszenia się,

- pomagają zrelaksować się,

- zwiększają inteligencję,

- uczą empatii, 

- uczą nas wyrażania myśli.





• ROZWIJANIE POJĘĆ I 
MYŚLENIA MATEMATYCZNEGO

• ORAZ KONCENTRACJI UWAGI



Głównymi wskaźnikami dojrzałości do uczenia się matematyki  
są: 

1. Dziecięce liczenie:  sprawne liczenie i rozróżnianie błędnego 
liczenia od poprawnego, umiejętność wyznaczania wyniku 
dodawania i odejmowania w zakresie 10 w pamięci, na 
liczmanach lub na palcach. 

2. Operacyjne rozumowanie na poziomie konkretnym w 
zakresie: uznawania stałości ilości nieciągłych, wyznaczania 
konsekwentnych serii.

3. Zdolność do odrywania się od konkretów i posługiwanie się 
reprezentacjami symbolicznymi, cyframi, znakami 
matematycznymi. 

4. Dojrzałość emocjonalna wyrażająca się np. w reagowaniu na 
trudne sytuacje. 

5. Zdolność do syntetyzowania oraz zintegrowania funkcji 
percepcyjno-motorycznych, która wyraża się w sprawnym 
odwzorowywaniu złożonych kształtów, rysowaniu i 
konstruowaniu.             













































































•Okres między 3,4 a 6 rokiem życia jest 
niezmiernie istotny dla rozwoju myślenia, pamięci, 
percepcji wzrokowej, słuchowej  i mowy dziecka. 

•W ciągu tych  lat intensywnie zdobywa ono wiedzę 
o otaczającym świecie, samym sobie i różnych 
zjawiskach zarówno społecznych, jak i fizycznych. 

•Podstawą tego jest rozwijający się intensywnie 
mózg dziecka, a szczególnie dojrzewająca kora 
czołowa. 



W okresie przedszkolnym 
dziecko opanowuje około 8–10 
słów dziennie. Pod koniec tego 

etapu dzieci posługują się około 
4500 słów, ale rozumieją co 

najmniej drugie tyle.  



• W okresie tym  rozwijajmy naturalną skłonność 
dziecka do zadawania pytań i „główkowania” nad 
jakimiś problemami.  

• Pomagajmy dziecku w ćwiczeniu zadawania 
pytań i myśleniu o tym, jak samodzielnie 
znaleźć na nie odpowiedzi.  

• Angażujmy dziecko w doświadczenia „naukowe” 
i różnorodne rodzaje aktywności związane np. z 
poznawaniem zjawisk fizycznych i matematyką.

• Rozwijajmy analizatory dziecka niezbędne do 
nauki: słuchowy, wzrokowy, kinestetyczny.



Pół żartem, pół serio…
• -Mamo, po co mnie wozisz do przedszkola?

• -Żebyś się przygotował do szkoły.

• -Po co?

• -Żebyś się dobrze uczył.

• -Po co?

• -Żebyś zdał na studia.

• -Po co?

• -Żebyś miał dobrą pracę.

• -Po co?

• -Żebyś dużo zarabiał.

• -Po co?

• -Żebyś kupił sobie dobry samochód.

• -Po co?

• -Żebyś mógł wozić swoje dzieci do przedszkola…

• -Acha!



• Pamiętajmy również, że dziecko dzięki 
własnym doświadczeniom, przykładom oraz 
dzięki temu, co mówią dorośli rozwija się 
emocjonalnie i społecznie,  rozpoznaje i 
nazywa swoje emocje, takie jak: złość, strach, 
radość, smutek, ale także zdobywa wiedzę o 
tym, jakie uczucia występują w jakich 
sytuacjach (np. jest mi smutno, bo nie udało mi 
się narysować drzewa). 

• Nigdy nie zaprzeczajmy uczuciom dziecka, 
jeśli się czegoś boi czy coś go złości, to ma do 
tego prawo. 

• Uczmy go nazywania emocji i sposobu ich 
wyrażania.



• Duże znaczenie dla rozumienia przez dziecko 
swoich stanów emocjonalnych mają jego rozmowy 
z bliskimi osobami, najczęściej rodzicami, które 
dotyczą właśnie tego, co ono przeżywa. 

• Rodzice podczas takich rozmów nie tylko pomagają 
nazwać określone stany i to, co je wywołało (np. 
„strasznie się złościsz, bo Kuba nie pozwolił ci 
pobawić się swoim samolotem”), ale również 
ułatwiają dziecku radzenie sobie z tymi stanami 
(np. „kiedy jesteś zły, możesz o tym komuś 
powiedzieć albo poskakać”) . 









• Kochajmy dziecko, 

• uczmy go kochać innych, 

• poznawać świat, 

• dbać o zdrowie, 

• wartościowo spędzać wolny czas,

• zdobywać wiedze i doświadczenia 

• i pokazujmy mu jak 

być szczęśliwym w życiu.







• „Powiedz mi, to zapomnę.

• Naucz mnie, to może 
zapamiętam.

• ZAANGAŻUJ MNIE, to się 
nauczę”



Pamiętajmy, że:  

Dla dzieci miłość oznacza 
poświęcony im czas

Dziękuję za uwagę

Lilla Pietryka


