
ODWZOROWanki 

z Czyściochami

CO DAJE dziecku ZABAWA?

ZABAWA 1 ZABAWA 2

Zanim zaczniecie zabawę:

4+
lat

dla
 dzieciUczy analizy wzrokowej.

Trenuje koncentrację oraz skupienie.

Uczy przetwarzania materiału od lewej do prawej strony,  

co jest pomocne przy nauce czytania i pisania.

Przygotuj 3 kartki w formacie A4 i mazak lub kredkę. 

Narysuj samodzielnie 2 plansze do gry – połóż kartkę w poziomie i podziel ją na 12 części, 
tak aby powstały równe pola w 3 wierszach i 4 kolumnach.

Wydrukuj 40 kart (str. 2 i 3). Jeśli jest to możliwe, zaangażuj dziecko w wycinanie obrazków.

Podziel karty na 2 takie same zestawy (1 zestaw: 2 x Kot Pupik, 3 x Kotka Pupilka, 3 x Pies 
Łapson, 3 x Świnka Zakatarzynka, 3 x Królik Higienek, 3 x Jelonek Gładzio, 3 x Lisica Rudka).

Będziecie potrzebować: 2 plansze do gry oraz 40 kart  
z Czyściochami (str. 2-3) podzielonych na 2 takie same 
zestawy.

Usiądź obok dziecka po tej samej stronie stołu  
lub na dywanie.

Połóż przed dzieckiem planszę z pustymi okienkami.  
Na każdym polu połóżcie dowolną kartę, korzystając 
tylko z jednego zestawu kart.

Wspólnie nazwijcie Czyściochy, które zostały 
umieszczone na polach.

Planszę z kartami pozostaw w polu widzenia dziecka.

Teraz podaj dziecku drugą planszę oraz drugi zestaw 
kart. Poproś, aby ułożyło taki sam układ, patrząc na 
Twoją planszę i starając się zachować zasadę układania 
od lewej do prawej strony, jeden po drugim.

Będziecie potrzebować: 2 plansze do gry, 1 pustą kartkę 
oraz 40 kart z Czyściochami (str. 2-3) podzielonych na 2 
takie same zestawy.

Usiądź obok dziecka po tej samej stronie stołu  
lub na dywanie.

Połóż przed dzieckiem planszę z pustymi okienkami.  
Na każdym polu połóżcie dowolną kartę, korzystając 
tylko z jednego zestawu kart.

Wspólnie nazwijcie Czyściochy, które zostały 
umieszczone na polach.

Poproś, aby dziecko postarało się zapamiętać ułożony 
przez Was układ kart. 

Zasłoń swoją planszę pustą kartką. Teraz zadaniem 
dziecka jest ułożenie identycznego wzoru z pamięci  
na swojej planszy, przy wykorzystaniu drugiego  
zestawu kart.
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Czyściochowo

Czyściochowe piosenki oraz bajki z bohaterami Czyściochowa znajdziesz na kanale Rossnę! na Youtube.
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