
Zabawy i ćwiczenia z zakresu terapii pedagogicznej dla dzieci 5 i 6-letnich 

Percepcja wzrokowa i koordynacja wzrokowo-ruchowa 

- układanie przedmiotów w pokoju. Prosimy dziecko by wykonało daną czynność 

opisując położenie przedmiotów w przestrzeni: wyżej, niżej, między, przy, na prawo 

od, na lewo od, wewnątrz, w środku, na zewnątrz, np. „połóż maskotkę na biurku,  

po lewej stronie lampki” 

- wskazywanie i nazywanie przedmiotów w kształcie liter, znaków- dorosły pokazuje 

narysowaną dużą literę lub inny dowolny znak, a dziecko ma za zadanie poszukać  

w przestrzeni przedmiotu o zbliżonym kształcie 

- układamy przed dzieckiem kilka niedużych przedmiotów, dzieci czytające mogą 

mieć porozkładane karteczki z sylabami (5), i prosimy dziecko by zapamiętało 

kolejność ułożonych rzeczy. Po chwili na zapamiętanie dziecko odwraca się tyłem  

a dorosły w tym czasie zabiera jedną lub dwie rzeczy lub  zmienia ich ułożenie. 

Następnie pytamy dziecko: „Co się zmieniło?” 

 Percepcja słuchowa 

- które wyrazy spośród trzech w rzędzie rymują się. Mówimy: „Które wyrazy się 

rymują: kotek –kaczka czy kotek- płotek?”. Podajemy po dwa wyrazy. 

  



 

- łączenie wyrazów z sylab. Podajemy dziecku słuchowo (wypowiadając, np. kwia-ty) 

dwie sylaby lub trzy, cztery, a zadaniem dziecka jest złożenie ich i powiedzenie jaki 

powstał wyraz 

- dziecko nazywa literę a potem wszystkie rysunki które są obok.  

Wskazuje ten obrazek, którego nazwa rozpoczyna się od tej litery. 

 

 

- zabawa w kończenie zdań, np. „gdybym był czarodziejem, to…”, „gdyby z nieba 

spadał kolorowy deszcz,to..” 

 

 



Rozwój mowy i logicznego myślenia: 

- dostrzeganie sytuacji nieprawdziwych – wyjaśnienie niedorzeczności w wierszu 

Julina Tuwima „Cuda i dziwy” 

Spadł kiedyś w lipcu 
Śnieżek niebieski, 
Szczekały ptaszki, 
Ćwierkały pieski. 

Fruwały krówki 
Nad modrą łąką, 
Śpiewało z nieba 
Zielone słonko 

Gniazdka na kwiatach 
Wiły motylki. 
Trwało to wszystko 
Może dwie chwilki. 

A zobaczyłem 
Ten świat uroczy, 
Gdy miałem właśnie 
Przymknięte oczy. 

Gdym je otworzył, 
Wszystko się skryło 
I znów na świecie 
Jak przedtem było. 

Wszystko się pięknie 
Dzieje i toczy… 
Lecz odtąd – często 
Przymykam oczy. 

- motoryka mała- inspiracje J 

     

 

 

 

 

 

 



 

 


