
ZABAWY ROZWIJAJĄCE ZDOLNOŚCI LOGICZNO - MATEMATYCZNE DZIECKA 

  

Zabawa nr 1  

Zabawa ta pomaga w szybkim rozpoznawaniu wartości cyfr. Gra w karty doskonale nadaje się do 

ćwiczenia matematyki. 

Opis zabawy: 

W talii kart zostaw tylko karty z liczbami. Podziel karty na dwie równe części i przed każdym graczem 

połóż połowę kart kolorem w dół. Gracze jednocześnie odwracają górną kartą ze swojego zestawu. 

Wyższa karta wygrywa, ale gracz musi domagać się przyznania mu punktu. Oczywiście dziecku należy 

dać dużo czasu na określenie, która karta jest wyższa 

 



 

 

Zabawa nr 2 

Takie zagadki rozwijają logiczne myślenie i wzbogacają słownictwo. 

Opis zabawy: 

Codziennie zadawaj dzieciom logiczną zagadkę. Na przykład: „Co jest białe i mokre z płatkami 

śniadaniowymi?” albo „Co mruczy, drapie i lubi mleko?” albo „Co mruczy, drapie, ryczy i ma duże 

kocięta?”. Za każdym razem sprawdźcie, czy odpowiedź dziecka spełnia wszystkie podane warunki. 

W drugiej zagadce odpowiedzią jest kot, ale w trzeciej —lew lub tygrys. Pierwsze zagadki muszą być 

łatwe. Zachęć dziecko, by wyobraziło sobie, jak wygląda na przykład kot, lew, tygrys i niech poda 

uzasadnienie swojej odpowiedzi. 

  

Zabawa nr 3 

Im częściej w nauce dziecko używa wszystkich zmysłów, tym szybciej się uczy. 

Opis zabawy: 

Kredą na chodniku narysuj drabinę i opisz ją liczbami od 1 do 10. Poproś dziecko, by stanęło na 

liczbie 4. Potem podaj inną liczbę. Gdy dziecko przestanie liczyć kroki, powiedz: „Tak, 4 dodać 2 

równa się 6, rzuć kostką i powtórz ćwiczenie z dodawaniem lub z odejmowaniem (np. 6 odjąć 1 

równa się 5) Można rysować dłuższe drabiny (do 20) lub grać w domu, a drabinę narysować na 

papierze bądź przy pomocy klocków, flamastrów, kredek, itp. 

 



 

 

 

Zabawa nr 4 



Dziecko uczy się, na czym polega długość. 

Opis zabawy: 

Przetnij 20 słomek na części o różnych długościach: krótkie, średnie i długie. Na kartce papieru 

odrysuj te trzy długości. Pomieszaj słomki. Poproś dziecko, by brało po jednej słomce i mówiło, czy 

jest krótka, średnia, czy długa. Sprawdzajcie odpowiedzi według wzoru odrysowanego na kartce. 

Wygrywa osoba, która poda najwięcej poprawnych odpowiedzi. To ćwiczenie dobrze rozwija 

umiejętność szacowania. 

 

 

Zabawa nr 5 

Dziecko utrwala liczenie (słyszę, liczę dodaję). 

 Na czas trwania zabawy dzieci zamykają oczy. Jedna osoba wrzuca 

pewną ilość guzików ( lub kasztanów, koralików, itp.) do słoika. Potem robi małą przerwę 

i ponownie wrzuca guziki. Zadaniem dziecka jest uważnie słuchać, liczyć wrzucane 

guziki, a następnie dodać dwie liczby do siebie. 

 



 


