
Rozwój społeczny 

 

 

 

1. Mój mózg, twój mózg 

 

Wewnątrz/na dworze: 

 Wewnątrz 

Rekwizyty: 

 odpowiednie do wieku dziecka książki lub czasopisma; 

 tablica do pisania lub kartka; 

 mazaki do pisania po tablicy lub flamastry do pisania po kartce 

Sposób zabawy (poziom 1): 

 Uczestnik przegląda książkę , a następnie w ciszy, nie pokazując 

osobie/osobom, która gra z dzieckiem swojej kartki, rysuje coś, co 

przyszło mu na myśl na widok któregoś z obrazków; 

 Dziecko musi napisać jedno słowo, które najlepiej opisuje jego pierwszą 

myśl; 

 Następnie gracze porównują swoje tablica/kartki i omawiają, dlaczego 

zapisali takie, a nie inne słowo. 

Sposób zabawy (poziom 2): 

 Zabawa będzie trudniejsza, jeśli zadaniem dziecka będzie zapisanie 

słowa, które jego zdaniem przyszło na myśl osobie z którą bawi się w tą 

zabawę; 

 Jeśli w zabawie uczestniczy więcej dzieci, niech jedno z nich napisze, co 

myśli o danym obrazku, a reszta niech próbuje zgadnąć, co zostało 

zapisane. 

 

UWAGA: Można też narysować to co dziecku przyszło do głowy. 

 

Jaki jest cel tej zabawy? 

 Teoria umysłu – to świetny sposób  na to, by dzieci w każdym wieku 

zrozumiały, że inni mogą widzieć ten sam obiekt, ale myśleć o nim 

zupełnie coś innego; 

 Dokonywanie wyboru – wybieranie jednego najważniejszego słowa 

pomaga dziecku zebrać myśli; 

 Interakcja społeczna – podczas tej zabawy dziecko wchodzi w interakcję 

z innymi w konkretnym celu. 

 
 



 

 

2. Zabawa w pokazywanie 

 

Wewnątrz/na dworze: 

 Wszędzie 

Rekwizyty: 

 karteczki z zapisanymi nazwami ciała: palec, nos, broda, oczy, kolana, 

głowa, ramię, stopa, łokieć itp.; 

 kapelusz lub miska 

Sposób zabawy: 

 Złóż karteczki i włóż je do kapelusza lub miski; 

 Dziecko wyciąga jedną karteczkę, a następnie określoną częścią ciała 

wskazuje jakiś obiekt w pomieszczeniu; 

 Pozostali uczestnicy zabawy muszą zgadnąć, co dziecko wskazuje 

Jaki jest cel tej zabawy? 

  Mowa ciała – podczas tej zabawy dzieci uczą się porozumiewać za 

pomocą mowy ciała czyli bez słów; 

 Współdzielenie uwagi – zabawa ta uczy dziecko zaawansowanego 

współdzielenia uwagi bez wywierania presji użycia komunikacji 

werbalnej. 

 

3. Nie upuść piłki 

 
Wewnątrz/na dworze: 

 Wszędzie 

Rekwizyty: 

 piłka z wypustkami, gumowymi włosami lub zośka 

Sposób zabawy: 

 Dziecko kładzie piłkę/zośkę na głowie, a rodzic zaczyna robić miny, które 

dziecko ma naśladować; 

 W trakcie zabawy dziecko musi utrzymać równowagę tak aby piłka/zośka 

nie spadła na podłogę; 

 Dziecko może naśladować nie tylko miny ale i ruchy wykonywane przez 

rodzica 

 

Jaki jest cel tej zabawy? 

 Równowaga – utrzymanie piłki na głowie podczas ćwiczenia mimiki 

wymaga dodatkowej uwagi poświęconej ciału; 



 Rozwój społeczny – podczas tej zabawy dziecko próbuje rozpoznawać i 

naśladować różne wyrazy twarzy, przez co musi zwrócić uwagę na inną 

osobę; 

 Podzielna uwaga – dziecko musi dzielić uwagę między dwa różne 

zadania. 

 

 


