
Ćwiczenia i zabawy dla dzieci rozwijające myślenie logiczne

Myślenie  logiczne  czyli  rozumowanie  to  zdolność   przetwarzania  i  integrowania
informacji  oraz  zdolność  wnioskowania.  Dzięki  nim  rozumiemy  rzeczywistość  (np.  sens
wypowiedzi,  treść  czytanych  książek,  oglądanych  filmów),  możemy  też  wyprowadzać
prawidłowe wnioski na podstawie przedstawionych przesłanek. Myślenie logiczne to rodzaj
myślenia,  którego  używamy  podczas   rozwiązywania  zagadek  lub  podczas  gier,  gdzie
obowiązują określone zasady. W procesie myślenia możemy wyróżnić elementy składowe –
operacje  umysłowe,  takie  jak  porównywanie,  uogólnianie,  klasyfikowanie,  wyjaśnianie
zależności przyczynowo-skutkowych. Jednak w rzeczywistości operacje te są ze sobą ściśle
powiązane, często w sposób trudny do opisania przekształcają się jedne w drugie, składając
się na cały złożony proces myślenia człowieka.

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym mają wiele możliwości wspierania rozwoju
myślenia  swoich pociech.  Możliwości  te  w naturalny sposób stwarza  codzienne,  domowe
życie  rodziny.  Jeśli  zaangażujemy dzieci  do sprzątania  to  możemy kierować zadaniem w
sposób  korzystnie  wpływający  na  doskonalenie  operacji  myślowych,  takich  jak:
porównywanie, uogólnianie, klasyfikowanie. Oto kilka przykładów:

Sprzątanie zabawek:

1. Wybieramy  ze  wszystkich  zabawek  do  uporządkowania  wszystkie,  które  nie  są
misiami (samochodami, klockami, smokami, itp.).

2. Wybieramy wszystkie misie, które nie są białe.

3.  wszystkie białe misie siadają na półce, od najmniejszego do największego.

4. Sprzątanie książek:

◦ książki z obrazkami ustawiamy na półce z lewej strony, książki bez obrazków z
prawej, 

◦ książki z kolorowymi obrazkami z lewej, a obrazkami czarno-białymi z prawej
strony.

Sprzątanie ubrań:

1. Dobieramy skarpetki do pary (młodsze dzieci szukają drugiej skarpetki pasującej do
pokazanej przez mamę/tatę).

2. Wszystkie, dobrane parami, skarpetki umieszczamy w wyznaczonym miejscu.

3. Układamy na wyznaczonych miejscach;

◦ bluzki (możemy dodatkowo rozdzielić: krótki i długi rękaw).

◦ bluzy (dodatkowo podzielić: rozpinane – nierozpinane),



◦ spodnie (rozdzielić: długa nogawka- krótka nogawka).

Sprzątanie przyborów do szycia:

1.  porządkujemy guziki:

• według koloru,

• według  sposobu  przyszywania  (z  dwoma  dziurkami,  z  czterema  dziurkami,  
na nóżce),

• według kształtu (okrągłe – nieokrągłe).

2. oddzielamy tasiemki i wstążki,

3. - porządkujemy nici ( według koloru),

4. -porządkujemy gumki: 

◦ według koloru,

◦ według szerokości.

Sprzątanie w kuchni:

1. porządkujemy kuchenne szuflady:

• sztućce (umieszczamy we właściwych częściach organizera), 

• drobne przyrządy kuchenne ( łopatki, tarki, sitka, itp.),

• opakowania ( torebki, papiery, folie, itp.).

Przyrządzanie, wspólnie z mamą i tatą, kanapek, sałatek:

1. Planowanie co po kolei trzeba zrobić 

• przygotować potrzebne produkty i narzędzia, 

• przyrządzić potrawę,

• nakryć do stołu,

• zjeść.

2. stwarzanie  okazji  do doświadczania  przez dziecko skutków wprowadzanych  zmian
(np.  dodanie  soli-potrawa  jest  słona,  dodanie  soku  cytrynowego  –  potrawa
jest kwaśna).



Historyjki obrazkowe

Układanie  obrazków  we  właściwej  kolejności,  a  następnie  opowiadanie  historyjki
przedstawionej  na  obrazkach).  Można  wykorzystywać  obrazki  gotowe  lub  narysować
wspólnie z dzieckiem. Ilość obrazków i zadania dziecka w ich przygotowaniu (rysowanie,
kolorowanie, wycinanie) dostosowujemy do możliwości przedszkolaka.

Pielęgnowanie chorych zabawek:
1. zaobserwowanie złego samopoczucia zabawki,

2. wizyta u lekarza,

3. przedstawienie lekarzowi objawów choroby ,

4. wizyta w aptece, zakup przypisanego lekarstwa,

5. rozpoczęcie  leczenia  i  obserwacja  skutków  leczenia  (stwarzamy  dziecku
możliwość zobaczenia logiki czynności prowadzących do celu oraz oswojenia się
z sytuacją choroby).

Wszystkie  opisane  wyżej  propozycje  nie  wymagają  od  rodziców  nadzwyczajnych  starań
i nakładów, są częścią naszej codzienności. Są skuteczne w stymulowaniu rozwoju operacji
umysłowych dziecka oraz uczą, jak sobie radzić z domowymi obowiązkami.


