
SCENARIUSZ ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH  dla uczniów klas 4 - 5 

Temat: Skoncentruj się! 

Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się słuchać kogoś, przeczytać tekst lub uczestniczyć w lekcjach, a 

następnie uświadomić sobie, że niewiele z tego pamiętasz? Najczęściej wynika to z tego, że wpadamy 

w nurt myśli, które niosą nas w odległe krainy. 

Jest nam trudno skoncentrować się na jednej dziedzinie. 

Dobra wiadomość jest taka, że koncentrację można ćwiczyć. 

Niżej znajdują się różnorodne propozycje ćwiczeń, które poprawią koncentrację. Koncentracja jest 

kluczem do lepszej pamięci oraz efektywniejszej nauki. 

1. Zagadki  https://szarada.net/krzyzowki/pokaz-duza/wypiekane-w-piekarniku-w-nich-

dojrzewa-wino/ 

2. Wyszukiwanie różnic pomiędzy obrazkami:  http://klikarnia.pl/ancient-egypt 

3. Układanie puzzli:  https://www.grajteraz.pl/puzzle/puzzletag 

4. Oglądanie STEREOGRAMÓW.  

Polecam na początek następujące ćwiczenie: narysuj na kartce jakiś nieskomplikowany 

kształt, np. okrąg. Popatrz na niego z odległości 15 centymetrów, robiąc lekkiego zeza. 

Zauważ, że teraz widać dwa koła. Mniej więcej w taki sposób należy przyglądać się 

stereogramom. Jeśli nie wyjdzie Ci za pierwszym razem, nie zniechęcaj się – widzenia 

trójwymiarowego naprawdę można się nauczyć. Żeby osiągnąć sukces, nie należy skupiać się 

na szczegółach, a raczej patrzeć na obraz jak na całość. Można też wydrukować rysunek, a 

kartkę z nim jak najszybciej przybliżać i oddalać od oczu, do skutku – wtedy zatraca się 

możliwość odróżnienia małych komponentów i automatycznie wchodzimy w tryb widzenia 

3D. 

 

Przykładowy obrazek ze strony: 

https://zagadkowcy.files.wordpress.com/2014/05/stereo-18.jpg 

 

https://szarada.net/krzyzowki/pokaz-duza/wypiekane-w-piekarniku-w-nich-dojrzewa-wino/
https://szarada.net/krzyzowki/pokaz-duza/wypiekane-w-piekarniku-w-nich-dojrzewa-wino/
http://klikarnia.pl/ancient-egypt
https://www.grajteraz.pl/puzzle/puzzletag


 

Dodatkowe stereogramy znajdziesz m.in. na stronie: 

https://zagadkowcy.wordpress.com/2014/05/01/magia-3d-czyli-stereogramy/ 

 

5. Zadania na koncentrację: 

W każdym słowie zmień jedną literę w taki sposób, by utworzyć nowy wyraz. 

 

nic - … brać - … len - ... wiec - … kok - … pąk - … waż - … sad - … rak - ... 

 

Skreśl słowa, które nie pasują do pozostałych w linijce. 

 

mleko chleb serek kamień jajko masło 

miska garnek patelnia lodówka talerz szklanka 

jajko kurczak szczenię kura kogut kurczątko 

woda budyń sok kawa herbata mleko 

 

Podkreśl te liczby, w których znajduje się cyfra 3. 

 

13, 242, 516, 987, 456, 729, 321, 263, 414, 903, 101, 991, 314, 872, 486, 172, 809, 732, 38 

 

Wśród wypisanych niżej liter 10 razy powtarza się słowo KOP. Zakreśl je. 

 

KRUTYWSKOPBSCDTYKOPMLKINCZASZCZKOPMLINKOPMNBCVZXASDFGHJKLJHGFDSAPOIUYT

REWQKOPPRPJHGKOPMNBIUJFKOTIKMNIUTYWASDYHUKRYKOPPODUSZKOWIECYTRUSKOP

MNIFGHJKKOPNIKKOPMLASHUWYKICVHUN 

 

 

 

6. Łączenie kropek: 

https://www.e-kolorowanki.eu/kolorowanki-edukacyjne/polacz-punkty/polacz-punkty-

kolorowanka-11/ 

https://zagadkowcy.wordpress.com/2014/05/01/magia-3d-czyli-stereogramy/


 

 

 

Imię i nazwisko pomysłodawcy: Izabela Kozłowska 

 

Czas i miejsce: ok. 90 min, świetlica szkolna 

 

Wiek: 10 - 11 lat 

 

Temat zajęć: Skoncentruj się! 



 

Cele: 

• Poprawa umiejętności koncentracji i zapamiętywania. 

• Praktykowanie uważności. 

• Zaprezentowanie ćwiczeń na zwiększenie efektywności mózgu. 

 

Środki dydaktyczne: 

 Zagadki  https://szarada.net/krzyzowki/pokaz-duza/wypiekane-w-piekarniku-w-nich-
dojrzewa-wino/ 

 Wyszukiwanie różnic pomiędzy obrazkami:  http://klikarnia.pl/ancient-egypt 

 Układanie puzzli:  https://www.grajteraz.pl/puzzle/puzzletag 

 https://zagadkowcy.wordpress.com/2014/05/01/magia-3d-czyli-stereogramy/ 
 

 

https://www.grajteraz.pl/puzzle/puzzletag

