
KONCENTRACJA UWAGI - ĆWICZENIA 

Koncentracja to umiejętność skupiania i utrzymywania uwagi na ściśle określonych 
zadaniach. Jest konieczna podczas wszelkiego rodzaju świadomych działań. Umiejętność ta 
rozwija się stopniowo w toku życia człowieka: u małych dzieci występuje uwaga mimowolna 
(czyli przyciągana bez ich woli przez np. poruszający się przedmiot czy głośny dźwięk), natomiast 
tzw. uwaga kierowana rozwija się później (od ok. 3 roku życia przez wiek przedszkolny  
i wczesnoszkolny). Dzięki niej jesteśmy w stanie kierować naszą uwagą, dostrzegać i robić to, co 
jest dla nas ważne w danym momencie. Funkcją koncentracji jest wykonanie określonego 
zadania, osiągnięcie celu, rozwiązanie problemu czy zrozumienie ważnego zagadnienia. Co za 
tym idzie, wysoka umiejętność koncentrowania uwagi wiąże się z lepszą pamięcią, zdolnościami 
przestrzennymi oraz logicznego myślenia. Dziecko z niską zdolnością koncentracji uwagi nie jest 
w stanie podczas lekcji lub wykonywania zadań skoncentrować się na wielu szczegółach 
jednocześnie i utrzymywać uwagę przez dłuższy czas. Jeżeli pisze, nieuważnie słucha poleceń – 
sprawia więc wrażenie, że nie słyszy, co się do niego mówi. Jeżeli w pobliżu pojawią się inne 
postacie, obrazy lub dźwięki, natychmiast odrywają je od pracy. Ma skłonność do zapominania, 
gubienia rzeczy. Często nie umie doprowadzić zadania do końca, bo jego uwaga się wyczerpuje. 
Dlatego też często dziecko nie zapisuje ostatnich poleceń lub nie kończy ostatnich zadań.  Ma 
kłopoty z wykonywaniem instrukcji po kolei i organizowaniem sobie pracy, zwłaszcza gdy 
rodzice go nie nadzorują. Starsze dzieci z niedoborem uwagi mogą mieć problem  
z planowaniem pracy, szczególnie, kiedy nie można jej skończyć w ciągu jednego dnia. Na 
koncentrację uwagi mają wpływ: 

✓ motywacja i pozytywne nastawienie – warunek konieczny do włożenia wysiłku 
w realizację (szczególnie trudnego) zadania, 

✓ przerwy – nawet krótki odpoczynek pozwoli na efektywniejszy powrót do 
zadania, 

✓ dieta – należy pamiętać o zdrowym odżywianiu i piciu odpowiedniej ilości wody, 
w zdrowym ciele zdrowy duch… i umiejętności poznawcze! 

✓ sen – kiedy jesteśmy wyspani i wypoczęci, osiągamy lepsze efekty, 
✓ ćwiczenia – koncentrację można usprawniać dzięki odpowiednim ćwiczeniom, 
✓ dystraktory – to wszelkiego rodzaju bodźce, które odciągają naszą uwagę od 

tego, na czym chcemy być skupieni np. hałas, jaskrawe kolory w pokoju, 
włączony telewizor lub radio itp. Starajmy się ich unikać. 

Koncentracji daje się trenować i usprawniać, czyli można nauczyć się „kierować” swoją 
uwagą przez odpowiednie ćwiczenia. Warto takie ćwiczenia wpleść w rytm dnia codziennego 
i powtarzać je w miarę regularnie. Zadania powinny być ciekawe i urozmaicone. Mogą mieć 
charakter zarówno ćwiczeń fizycznych, jak i umysłowych. Przykłady zabaw rozwijających 
koncentrację uwagi: 

1. Wizualizacja - to ćwiczenie koncentracji polega na tworzeniu oraz utrzymywaniu przez krótki 
czas prostych obrazków w swoim umyśle. Może być wykonywane zarówno przez osoby 
dorosłe, jaki przez dzieci. Zabawę warto rozpocząć od wyobrażania sobie prostych rzeczy, 
np. owoców, ubrań, przedmiotów codziennego użytku. Na początku wystarczy spróbować 
utrzymać obraz przez parę sekund, a później stopniowo wydłużać czas. Wizualizacja 
stymuluje pracę zarówno prawej, jak i lewej półkuli, pomaga szybciej zapamiętywać oraz 



lepiej myśleć. Taki trening można wykonywać w pozycji stojącej lub siedzącej, bez względu 
na to, gdzie się znajdujemy. 

2. Mucha - to trening, który małe dzieci mogą wykonywać, patrząc na narysowany kwadrat, 
natomiast starsze z zamkniętymi oczami. Zadanie polega na narysowaniu kwadratu 
składającego się z dziewięciu pól. Mucha rozpoczyna podróżowanie z kwadratu 
środkowego. Najpierw powoli mówimy, w jakim kierunku zmierza mucha, a zadaniem 
dziecka jest śledzenie jej ruchu w polach kwadratu i reagowanie w momencie, kiedy wyjdzie 
poza figurę. Przykładowa trasa muchy może prezentować się następująco: mucha idzie  
w prawo, mucha idzie w lewo, mucha idzie w górę. Wyszła! Jeśli ćwiczymy ze starszymi 
dziećmi i zaobserwujemy, że poruszanie się po polu 3 x 3 jest stosunkowo proste, wówczas 
możemy zwiększyć poziom trudności, wykonując to samo ćwiczenie na kwadracie 4 x 4. 
Wskazówka: im dłuższa trasa muchy, tym dłuższy czas koncentracji. 

3. Puzzle - gier z układankami na telefon czy tablet nie polecam –  o wiele lepsze, zwłaszcza dla 
dzieci, są tradycyjne kartonikowe puzzle, które wciąż można nabyć w wielu sklepach. To 
ćwiczenie koncentracji uwagi może być wykonywane właściwie w każdym wieku, a co 
więcej, może stanowić świetną okazję do kreatywnej zabawy dla całej rodziny. Nawet jeśli 
pociecha niezbyt radośnie reaguje na samo słowo puzzle, należy postarać się ją przekonać 
do tej aktywności np. poprzez własny przykład☺. Na początku należy wybierać proste 
układanki tak, żeby dziecko szybko osiągało sukces. Wraz z biegiem czasu można stopniowo 
zwiększać poziom trudności. Ułożone obrazy można oprawić w antyramę i powiesić  
w dziecięcym pokoju – malec na pewno będzie z siebie bardzo dumny. 

4. Wymyślane historie - to kolejne prosty trening, który pozwala poprawić umiejętność 
skupiania uwagi i jednocześnie świetnie rozwija kreatywność. Na czym dokładnie polega? 
Osoba dorosła rozpoczyna opowiadanie historii jedynym zdaniem. Kolejne wypowiada 
dziecko. Ważne jest to, aby każde następne dopowiedziane zdanie stanowiło kontynuację 
poprzedniego – w ten sposób powinien powstać ciąg wydarzeń składający się na całą 
historyjkę. Zabawę można urozmaicić, na przykład rysując opowiadane wydarzenia. 

5. Gry planszowe - wspomagają rozwój intelektualny dziecka, uczą poprzez zabawę. Gry takie 
jak warcaby czy szachy uczą rozważania różnych opcji rozgrywki, rozwijają umiejętność 
zapamiętywania poszczególnych sytuacji oraz poprawiają zdolność logicznego myślenia. 
Ponadto wpływają pozytywnie na rozwój emocjonalny i społeczny. 

6. Rysunek na plecach, masażyki - dziecko siedzi na podłodze, zamyka oczy, druga osoba rysuje 
mu na plecach, np. domek, słońce, kwiat, itp. Dla starszych dzieci mogą to być litery, cyfry. 
Zadaniem dziecka jest odgadnięcie, co zostało mu na plecach narysowane. Można również 
za pomocą różnego dotyku na plecach dziecka wizualizować mówioną jednocześnie 
rymowankę np. „Pisze pani na maszynie” itp. Dzieci uwielbiają tego rodzaju zabawy. 

7. Porównywanie (znajdź różnicę) - na rynku dostępne są książeczki zawierające zadania, które 
polegają na szukaniu różnic w obrazkach. Najczęściej ćwiczenia te są o różnym stopniu 
trudności dostosowanym do wieku i rozwoju dziecka. To świetny sposób na ćwiczenie 
koncentracji i pamięci fotograficznej. 

  



8. Zabawy wprowadzające sekwencje  

• powtórz nr telefonu (zaczynamy od 3-4 cyfr),  

• jedziemy na wycieczkę/ idziemy do sklepu (zabawę zaczynamy mówiąc: Jedziemy na 
wycieczkę i zabieramy… wymyślamy i wymieniamy na zmianę z dzieckiem rzeczy, jakie 
zabieramy, powtarzając przy tym te wcześniej wymienione), 

• pokazujemy dziecku sekwencje ruchów, np. klaśnięcie w kolana, w ręce, nad głową, pod 
kolanem itd. 

9. Koncentracja słuchowa  

• Dorosły wymienia ciąg słów - na ustalone wcześniej słowo dziecko ma klasnąć, kucnąć,  

•  Prowadzący wyklaskuje lub wytypuje rytm, a zadaniem dziecka jest ten rytm powtórzyć. 
W tym ćwiczeniu dodatkowo rozwijamy u dziecka pamięć słuchową. 

• Język „ka”- rodzic informuje dziecko, że będzie do niego mówić w języku „Ka”. Polega to 
na tym, że przed każdą sylabą w wypowiadanym słowie dokłada sylabę „ka”. Zadaniem 
dziecka jest odgadnąć słowo np. kakakawa, kasakałakata. Można zmieniać języki i np. 
mówić w języku pa, ta, la itp.  

• Rozpoznawanie dźwięków - Zabawa polega na puszczaniu różnych nagrań, a następnie 
proszenie dziecka o odgadnięcie, co na nich się znajduje. Na rynku można nabyć wiele 
gotowych propozycji tego typu zgadywanek dostępnych na płytach CD, ale można też 
samodzielnie skomponować własny zestaw dźwięków. Co ciekawe, mogą to być nie 
tylko piosenki, ale także np. odgłosy zwierząt, natury, przedmiotów, które znajdują się 
w domu itp. Im więcej nagrań uda Ci się przygotować, tym ćwiczenie będzie ciekawsze. 
W przypadku młodszych dzieci można przygotować różne instrumenty – pianino, 
dzwonek, grzechotkę, cymbałki.  

• Czytanie bajek - nawet jeśli dziecko chodzi już do szkoły, nie należy rezygnować  
z cowieczornego rytuału czytania bajek. Zdaniem ekspertów wysłuchiwanie czytanego 
tekstu to doskonały trening koncentracji uwagi. Teksty można czytać fragmentami,  
a następnie zadawać dziecku pytania dotyczące bohaterów bajki, opisywanych 
wydarzeń itp. Należy starać się, aby zagadki były coraz bardziej szczegółowe,  dzięki 
czemu dziecko będzie zmobilizowane do uważnego słuchania. 

• „Głowa, ręka, nos…” - zabawa polega na tym, że rodzic wypowiada części ciała  
i pokazuje je ręką (prosi, aby dziecko pokazywało za nim). Następnie prowadzący 
zabawę co innego mówi, co innego pokazuje. Zadaniem dziecka jest natomiast 
pokazywanie tylko to, co usłyszy, a nie co widzi.  

• „Głuchy telefon” - zadaniem dziecka jest dokładne powtórzenie następnej osobie 
zdania, które usłyszało. 

• „Automatyczny pilot” - dziecko z zawiązanymi oczami ma za zadanie przejście przez swój 
pokój, omijając różne przeszkody, kierując się jedynie wskazówkami rodzica. Ćwiczenie 
oprócz kształtowania umiejętności koncentracji uwagi rozwija także orientację  
w przestrzeni, utrwala schemat własnego ciała i znajomość stron prawo-lewo. 

10. Pytania do obrazka – rodzic pokazuje dziecku ilustrację i prosi, by przez 30 sekund uważnie 
jej się przyglądało. Następnie zabiera rysunek i prosi o odpowiedzenie na różne pytania 
dotyczące tego, co znajdowało się na obrazku. 

11. Labirynty – szukanie wyjścia w skomplikowanym układzie dróg. 



12.  Zmysł dotyku - dziecko ma zasłonięte oczy. Rodzic daje mu do rąk dowolny, prosty  
w kształcie przedmiot np. łyżeczkę. Dziecko poznając kształt przedmiotu przez dotyk podaje 
jego nazwę albo ma narysować ten przedmiot na kartce. 

13. Łączenie punktów - Tworzenie rysunków poprzez łączenie punktów. Należy dobrać stopień 
trudności zadania do wieku dziecka. Punkty mogą mieć postać kropek, liczb oraz liter. 

14.  Kolorowanie wg kodu lub wzoru – dziecko koloruje zgodnie z instrukcją. Zadania tego typu 
są łatwo dostępne w intrenecie do wydruku oraz w księgarniach.  

15. Pantomima - Uczestnicy próbują przedstawić sami lub z kimś (jeśli tego wymaga 
improwizacja) następujące sytuacje: przechodzenie przez strumyk po kamieniach, niesienie 
tacy ze szklankami pełnymi wody, chodzenie po oblodzonej drodze, chodzenie po krawędzi 
przepaści, chodzenie po polu minowym w ciemnościach, wspinanie się na skałę, otwieranie 
paczki po kryjomu, zamykanie jadowitego węża w skrzynce, rozpakowanie prezentu, 
dekorowanie tortu, rozbrajanie bomby, budowanie domku z kart, rzucanie piłki, kradzież, 
zawiązywanie krawata, nawlekanie igły. 

16. Spostrzegawczość wzrokowa – Zadaniem dziecka jest odnalezienie w tekście błędów. Może 
to być tekst, w którym pojawia się jakiś dodatkowy znak, np. * # $ %. Zadanie będzie jednak 
o wiele trudniejsze, jeśli pojawi się dodatkowa litera lub litery zostaną zamienione 
miejscami. 
 

Należy pamiętać, żeby dobierać ćwiczenia zgodnie z zainteresowaniami dziecka, co  zwiększy 
motywację do jego wykonania. Chłopiec, którego interesują pociągi, chętniej posłucha bajki, 
pokoloruje obrazek, połączy kropki czy ułoży puzzle, jeśli zadania będą związane z tą tematyką.  
 

Milena Tutajewicz 
pedagog PPP  
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