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PRZYKŁAD DOBREJ PRAKTYKI 



„Dobrze rozwinięty umysł, 
pasja do nauki, umiejętność 
praktycznego wykorzystania wiedzy 
- to nowe klucze do przyszłości”.   
                     ,,Rewolucja w uczeniu” 
          Gordon Dryden, Jeannette Vos 

TECHNIKI I SPOSOBY  

KONCENTROWANIA UWAGI  
ORAZ WZMACNIANIA MOTYWACJI DZIECI  

W WIEKU PRZEDSZKOLNYM 



 

Okres przedszkolny ma ogromny wpływ na przyszły proces uczenia się, 

są to najważniejsze lata życia. Im wcześniej będziemy wzbogacać 

inteligencję dziecka to podczas tych kilku pierwszych lat będą tworzyć 

się w mózgu dziecka główne drogi nerwowe, umożliwiające mu naukę 

przez całe życie. 



KONCENTRACJA 

To umiejętność skupienia i utrzymywania uwagi na ściśle określonych zadaniach 

czy zagadnieniach. Umiejętność ta rozwija się stopniowo w toku życia dziecka.  

W miarę rozwoju dziecka czas koncentracji uwagi i odporność na działanie 

czynników zakłócających normalny przebieg działania (np. hałas), ulega 

wydłużaniu. Ma to związek z rozwojem układu nerwowego oraz osiągnięciem 

dojrzałości dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego. 

Kiedy robimy to co lubimy, nie myślimy o koncentracji,  
ona po prostu jest. 



UWAGA 

Jest mechanizmem, który pozwala nam: 

 koncentrować się tylko na tych aspektach rzeczywistości, którymi jesteśmy 
zainteresowani,  

 przypomnieć tylko część informacji zakodowanych w pamięci,  

 uruchomić tylko jeden z wielu możliwych procesów myślenia,  

 wykonać jedną z wielu możliwych do wykonania reakcji. 

 Uwaga pozwala wprowadzać w naszym codziennym funkcjonowaniu  
porządek i harmonię.  



MOTYWACJA 

Jest jednym z czynników wpływających na koncentrację uwagi.   

Można powiedzieć, że pojęcia koncentracja uwagi i motywacja zazębiają się.  

Łatwo to sprawdzić gdyż, kiedy coś robimy czym się interesujemy, skupienie uwagi 

przychodzi z łatwością. Dlaczego? Ponieważ jesteśmy zaangażowani i mamy 

motywację do poszerzania swojej wiedzy.  

  



W naszym przedszkolu,  
podczas zajęć z całą grupą oraz  

w pracy indywidualnej 
wykorzystujemy różne sposoby  

motywowania dzieci  
do skupiania i koncentrowania uwagi  

na poleceniach i zadaniach.  
Do najczęściej stosowanych  

i przynoszących najlepsze efekty należą:   



Krasnal Dudek i Sowa Mądra Głowa 
- maskotki grupowe, które „obserwują" 

dzieci podczas zajęć 



 
Efekty: 

Dzieci: 
• podczas zajęć słuchają 

wypowiedzi swoich 
kolegów, siedzą grzecznie, 

• starają  się jak najlepiej 
wypowiedzieć, ponieważ 
wiedzą, że w tym 
momencie są obserwowane 
przez Krasnala lub Sowę, 



Kapturek myśliciela – 
 ćwiczenie „Gimnastyki mózgu” 

 metody Paula Dennisona 
 

 



 

Efekty: 
Dzieci: 

• poprzez ćwiczenia  
poprawiły koncentrację oraz 
koordynację wzrokowo- 
ruchową, 

•  łatwiej i szybciej 
zapamiętują różne 
zagadnienia, 

• chętnie  ćwiczą, bo wiedzą, 
że ćwiczenia te wpływają 
pozytywnie na pracę ich 
mózgu 



 Zaczarowany kapelusz 
 kapelusz zakładany przez nauczyciela podczas zajęć 

 (sygnał dla dzieci, że już kończymy zabawę i zaczynamy zajęcia) 



 

Efekty: 
Dzieci: 

• uważnie słuchają,  
• aktywnie biorą udział 

w zajęciu, 
• są skupione na 

powierzonych 
zadaniach, lepiej 
koncentrują się, 



Zeszyt moich sukcesów 
Za każde wykonane  poprawnie zadanie 
lub dobre zachowanie dziecko otrzymuje  
i wkleja do zeszytu odpowiedni znaczek.  
Na koniec miesiąca znaczki są sumowane. 
Trzy osoby z największą ilością znaczków 
otrzymują drobne nagrody.  



Efekty: 
Dzieci: 

• przestrzegają umów zawartych w grupie: 
zakazu biegania w sali, przestrzegania 
kompromisu w zabawie, poszanowania dla 
pracy i działalności innych, dbałości  
o porządek, 

• doskonalą  umiejętność zabawy i pracy  
w grupie, w zespole, podczas zajęć 
organizowanych, w szczególności: 
respektowania poleceń nauczyciela, 
współdziałania z kolegami, skupiania uwagi  
na danej czynności, nieprzeszkadzaniu innym, 
słuchaniu innych, 

• rozwijają umiejętności samoobsługowe oraz  
kształtują nawyki kulturalnego spożywania 
posiłków i właściwego zachowywania się przy 
stole, 

 



Drzewko  
nagradzanie za prace - rysunki  

przyniesione z domu   



Efekty: 
Dzieci: 

• systematycznie przynoszą 
wykonane w domu prace 
plastyczne,  

• dążą do otrzymania nagrody 
miesiąca, 

• szanują wspólne dobro i  
pracę innych dzieci, 

 
 
 

 

 



Okulary koncentracji 



Efekty: 
Dziecko: 

• skupia uwagę na 
wykonywanej czynności, 

• uważnie słucha, gdy 
nauczyciel do niego mówi, 

•  respektuje polecenia 
nauczyciela, 

 
 
 
 

 
 



Podczas  pracy terapeutycznej z dziećmi  
o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

dostosowujemy odpowiednie metody  
i techniki służące wzmacnianiu motywacji 

oraz  koncentrowaniu uwagi   
do poziomu funkcjonowania dziecka, jego 

indywidualnych potrzeb oraz zainteresowań.  
Do najczęściej stosowanych i przynoszących 

najlepsze efekty należą:  



  
 

Mówiąca piłeczka 
   

Osoba, która trzyma piłeczkę odpowiada na pytania,  
wykonuje ćwiczenie, zadanie 



Efekty:  
Dziecko: 

•  podczas zajęć w małych grupkach 
słucha wypowiedzi swoich 
kolegów, z cierpliwością czeka  
na swoją kolej, 

•  w momencie trzymania piłeczki,   
koncentruje swoją uwagę i stara 
się jak najlepiej wypowiedzieć  
na zadany temat, wie, że w tym 
momencie jest przez wszystkich 
słuchane, 

 

 



Minutnik, klepsydra, zegar- służą do wyznaczenia dziecku 
czasu na wykonanie określonego zadania 

  

 

     Czasomierze 
 



Efekty: 
Dziecko: 

• podczas zajęć w kilkuosobowych 
grupkach, wykonuje poszczególne 
zadania w określonym czasie, stara 
się nie przekroczyć wyznaczonego 
czasu, 

• w czasie usłyszenia sygnału 
minutnika, zamienia się 
stanowiskiem swojej pracy z kolegą 
(aktywnością), nie przedłuża,  
nie narzeka, rozumie, że czas  
na wykonanie zadania minął i należy 
przystąpić do kolejnej aktywności, 

• potrafi samodzielnie i adekwatnie 
ocenić jakość, stopień wykonania 
zadania 

 



 
 
 
 
 
 

 Naklejki, żetony,  
drobne nagrody rzeczowe   

- znaczki, symbolizujące ocenę za 
wykonanie zadania: „Wspaniale”, 
„Bardzo dobrze”, „Musisz jeszcze 
popracować” , „Dobrze”, 
- samodzielny wybór zabawy, 
aktywności w nagrodę za wykonanie 
zaplanowanego zadania 
 



Efekty: 
Dziecko: 

• chętnie podejmuje stawiane przed 
nim zadania, stara się jak najlepiej je 
wykonać, 
• odczuwa radość, zadowolenie z 
siebie, a także czuje się docenione, 
może pochwalić się w grupie zdobytą 
nagrodą, 
• samodzielnie dokonuje wyboru 
rodzaju nagrody: naklejki, magnesu, 
zabawy.  
Jest to okazja do kształtowania w 
dziecku sprawczości i samo 
decydowania, co wzmacnia poczucie 
jego wartości, 
• chętniej podejmuje trudniejsze, nowe  
zadania, z zaangażowaniem dąży  
do opanowania nowych umiejętności 
 



Plan zajęć 
 

Dziecko wybiera wspólnie z nauczycielem 
zadania do wykonania; obrazki symbolizujące 
zadania umieszcza na planie zajęć;  
przy dobrze wykonanym zadaniu przykleja 
znaczek; znaczki wymienia na dowolną 
wybraną przez siebie nagrodę: naklejkę, 
magnes, znaczek z oceną-  „Wspaniale”, 
preferowaną przez siebie zabawę 

 



Efekty: 
Dziecko: 

• rozumie symbole wchodzące  
w skład planu zajęcia, dokonuje 
samodzielnie wyboru 
preferowanych aktywności, 
przewiduje co wydarzy się w 
poszczególnych etapach zajęcia, 
chętnie wykonuje zadania, 
oczekując na nagrodę, 

• koncentruje możliwie jak najdłużej 
uwagę na poszczególnych etapach 
zajęcia, dążąc do wykonania 
wszystkich zaplanowanych zadań 

 



Tabelka zadaniowa 
Tabela podzielona na tyle pól ile jest zadań; za każde 
wykonane zadanie rysujemy buźkę lub plusik; zapełnienie 
wszystkich pól oznacza przerwę i wybranie własnej 
aktywności 



Tygodniowy plan pracy w domu 

 
Dzieci w domu zaznaczają symbolami 
systematyczność ćwiczeń artykulacyjnych. 
Po każdym tygodniu, otrzymują nagrodę 
oraz kolejne zadania na następny tydzień.  



Efekty: 
Dziecko: 

• chętnie wykonuje ćwiczenia, zadane 
do domu, współpracuje  
z rodzicem, 

• pracuje systematycznie, codziennie, 
ma poczucie obowiązku,  

•  uczy się odpowiedzialności, 
 



Inne sposoby koncentrowania uwagi  
i wzmacniania motywacji dzieci: 

•  dzwoneczek (na sygnał dzwonka dzieci zwracają uwagę na nauczyciela, wiedzą, że to czas  
np.  na sprzątanie zabawek); 

• nagrody za aktywny udział w zajęciach, zabawach: kwiatuszki z folii samoprzylepnej, medale: 
„Order zgodnej zabawy”, „Order pomocnika”; najbardziej aktywne dzieci pełnią główne role w 
zabawach, mają możliwość wyboru ulubionej zabawy; 

• zabawy wyciszające: Oczy (zamykamy), głowa (opuszczona), ręce (uniesione dłonie do góry, 
złączone ze sobą palec wskazujący i kciuk): zapada cisza, dzieci w skupieniu słuchają polecenia,  

• Nauczycielka mówi: „Chcę powiedzieć kilka słów” dz. odpowiadają: „My słuchamy, proszę mów”: 
zapada cisza, dzieci słuchają poleceń, uwag lub dalszych instrukcji; 

•  pełnienie określonych dyżurów (w łazience, w szatni, podczas posiłków, w kącikach zainteresowań ) 
lub pełnienie roli pomocnika pani; 

•  samodzielny wybór zabawy, aktywności w nagrodę za wykonanie zaplanowanego zadania, 
•  stosowanie naprzemienności wykonywania zadań- możliwość rozładowania napięcia poprzez 

wprowadzenie ruchu, zmiany aktywności, zamiana ról (nauczyciel zamienia się rolą z dzieckiem); 
•  stosowanie krótkich przerw podczas zajęć (ćwiczenia oddechowe, relaksacyjno-odprężające); 
•  uśmiech, pochwała ustna przed rodzicem, pochwała na forum grupy 
 

 

 
 



WNIOSKI 
Wszystkie w/w sposoby wdrożyłyśmy w pracy z naszymi dziećmi i wszystkie stosujemy 

systematycznie zarówno podczas zajęć grupowych jak i indywidualnych, 

  Nasze założenia co do skuteczności wybranych form były słuszne  
i są skuteczne. Wszystkie techniki poprawiające koncentrację sprawdzają się podczas zajęć: 

 - dzieci chętniej wypowiadają się na zajęciach, słuchają swoich kolegów, czekają na 
swoją kolej; 

- dzieci chętniej przyswajają sobie wiedzę i umiejętności; 

-  dzieci skupiają na dłuższy czas uwagę na zadaniach, potrafią zaplanować zajęcia  
i konsekwentnie dążą do zrealizowania zaplanowanych działań, 

  Wykorzystanie czasomierzy: minutnika i klepsydry podczas zajęć grupowych ułatwia organizację 
terapii oraz daje dzieciom możliwość samokontroli i oceny wykonanego zadania, 

  W czasie zajęć indywidualnych, czasomierze nie spełniają swojego zadania. Dzieci skupiają 
uwagę na minutniku lub klepsydrze, jednocześnie odwracając swoje zainteresowanie  
od wykonywanego zadania,  
 



Przygotowały: 
mgr Dorota Krupińska 

mgr Magda Zienkiewicz 

Integracyjne Przedszkole Publiczne nr 4 w Bartoszycach 
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