
DOMOWE GRY I ZABAWY PRZYGOTOWUJĄCE 

DZIECKO DO NAUKI W SZKOLE 

 

 
 

Każde dziecko rozpoczynające naukę w szkole jest przekonane, że sobie w 

niej poradzi i jest gotowe do podjęcia nauki . Czasami jednak pragnienia 
rodzica i wiara dziecka nie wystarczą by odnieść sukces edukacyjny. 

 
Czujny rodzic wspiera swoje dziecko, bawi się z nim, rozwijając jego 

zdolności. Dlaczego ważna jest wspólna zabawa z dzieckiem? Sprawności 
językowe i matematyczne kształtują się w ciągu wielu lat życia dziecka. 

Wspólna zabawa, połączona z uczeniem się, stwarza możliwości: 

 
 rozwijania umiejętności językowych i matematycznych, 

 zaspokajania potrzeby bliskiego i częstego bycia dziecka z 
rodzicami, 

 budowania wzajemnych relacji między rodzicami i dzieckiem, 
 obserwowania przez rodziców na bieżąco postępów dziecka. 

 
Jakie znaczenie mają sprawności językowe w rozwoju dziecka i nauce 

szkolnej? 
Sukcesy szkolne dziecka, mierzone wynikami w nauce czytania i pisania, 

są w dużej mierze uwarunkowane sprawnością w mówieniu oraz 
umiejętnościami w zakresie rozpoznawania i dokonywania pewnych 

operacji na elementach słów (sylaba, głoska). Rozwój mowy i języka 
wymieniany jest jako ważny wskaźnik (chociaż nie jedyny) dojrzałości do 

nauki czytania i pisania.  

 
Według nowej podstawy programowej edukacji przedszkolnej i 

wczesnoszkolnej dziecko, kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w 
szkole podstawowej w zakresie kształtowania gotowości do nauki czytania 

i pisania, powinno między innymi: 
 

 układać krótkie zdania, 
 dzielić zdania na wyrazy, 

 dzielić wyrazy na sylaby 
 wyodrębniać głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej (np. 

kot, buda, motyl), 
 składać słowa z podanych sylab i głosek.  

 
 

 

 



PRZYKŁADOWE ZABAWY JĘZYKOWE: 
 

1. ZGADNIJ JAKI TO OBRAZEK 
Pomoce: zestaw około 20 dowolnych obrazków 

Na stole układamy w rozsypance 6-8 odkrytych obrazków. Pozostałe 
odkładamy na bok. Dziecko wybiera jeden z nich, ale nie mówi który ani go 
nie zabiera. Dorosły zadaje pytania, żeby odgadnąć, o jaki obrazek chodzi. Na 

pytanie można odpowiedzieć tylko TAK lub NIE. Jeśli zgadnie, otrzymuje 
obrazek, który kładzie w stosiku przed sobą. Do rozsypanki na stole dobiera 

inny z przygotowanego zestawu. Na stole powinno zawsze być 6-8 obrazków. 
Przykład: obrazek „garnek”. Pytania: czy to jest zwierzę? Czy to jest 

człowiek? Czy to jest przedmiot? Czy ten przedmiot jest z drewna? Czy jest z 
metalu? Czy służy do gotowania? Czy to jest garnek? 
Następnie dorosły wybiera obrazek, a dziecko zadaje pytania.. W nagrodę 

zabiera obrazek i kładzie go w stosiku przed sobą, a do rozsypanki na stole 
dobiera inny z zestawu. 

 
2. UKŁADAMY ZAGADKI 
Pomoce: dowolny zestaw obrazków przedstawiający różne 

przedmioty 
Na stole leżą zakryte obrazki. Dorosły losuje jeden obrazek układa o nim 

zagadkę. Informacje podane o przedmiocie powinny być ułożone według 
następującego planu: 

 Gdzie to występuje / można to zobaczyć/ można spotkać? 

 Z czego to jest zrobione? 
 Jaki to ma kolor, smak, zapach? 

 Do czego służy? Jak się z tego korzysta? Kto z tego korzysta? 
Przykład: Tę rzecz można Zobaczyć w kuchni. Jest wykonana z metalu, ale 
czasami ze szkła. Może być w różnym kolorze. Nieraz jest ozdobiona 

kolorowymi wzorami. Służy do przyrządzania potraw (garnek). 
 

3. WOJNA SYLABOWA 
Pomoce: dowolny zestaw obrazków 
Obrazki należy wymieszać i ułożyć odwrócone na środku stołu. Dorosły i 

dziecko losują po jednym obrazku. Każdy wypowiada sylaby w nazwie 
swojego obrazka i liczy je. Kto ma więcej sylab, zabiera obrazek przeciwnika. 

Jeśli liczba sylab jest taka sama, gracze losują dodatkowe obrazki i ponownie 
sprawdzają liczbę sylab. Kto ma więcej, zabiera wszystkie odkryte obrazki. 
Gra toczy się do wyczerpania obrazków. Wygrywa osoba, która zebrała ich 

więcej. 
 

4. TAKA SAMA GŁOSKA – ROZSYPANKA OBRAZKOWA 
Pomoce: obrazki, ilustrujące słowa, rozpoczynające się taka samą 
głoską, stanowiące pary np.: bałwan- balon, cebula-cytryna, dom-

domino, namiot-nożyczki itp. 
Na stole kładziemy rozrzucone obrazki . Pierwsza osoba (dorosły) szuka 

obrazków, które rozpoczynają się tą samą głoską. Jeśli znajdzie parę nazywa 
je i podaje głoskę rozpoczynająca słowa. Za dobrze wykonane zadanie zabiera 

obrazki i układa przed sobą w stosiku. Następnie dziecko szuka pary 
obrazków, nazywa je  i mówi na jaką głoskę rozpoczynają się słowa. Za dobrą 
odpowiedź otrzymuje obrazki, które układa w stosiku przed sobą. 



 

 
 


