
KLASYFIKACJA 

Klasyfikowanie to po prostu „układanie” świata, nadawanie sensu i znaczenia, łączenie ze 

sobą elementów wg wybranych cech i tworzenie zbiorów. Ta umiejętność wspomaga 

myślenie, logikę w postępowaniu, szybkość kojarzenia i wiązania ze sobą faktów. A to bardzo 

przydaje się w życiu.  

1. Trzylatek sprząta 

Trzylatek powinien robić to po każdej zabawie. Żeby to ułatwić, zatroszcz się o to, by 

w jego pokoju było dużo różnych pudełek, pojemników lub koszy – jedne na klocki, 

drugie na pluszami, jeszcze inne na kredki, itp. Sprzątając, dziecko będzie musiało 

wkładać poszczególne zabawki do odpowiednich pudełek. Innymi słowy – będzie 

klasyfikowało przedmioty ze względu na ich cechy lub przeznaczenie. 

2. Zabawa w zbiory z guzikami 

 Wysypujemy kolorowe guziki i proponujemy dziecku podzielenie guzików wg 

kolorów, ułożenie ich na kartkach odpowiedniego koloru (czerwony guzik na 

czerwoną kartkę). Po posortowaniu guzików, pokazujemy kolejne podzbiory i 

pytamy: „te guziki są…, a te…, aby wyraźnie zasygnalizować dziecku 

oddzielność zbiorów. 

 Proponujemy inny podział guzików, ze względu na liczbę dziurek. Na 

kartonikach rysujemy jedną kropkę  dla guzików „z pętelką”, dwie kropki dla 

dwóch dziurek i cztery dla czterech. Następnie dzielimy guziki i znowu 

podkreślamy podział na zbiory.  

 Guziki można też podzielić ze względu na wielkość. Na trzech kartonikach 

rysujemy kółka od najmniejszego do największego i dokonujemy podziału 

zbioru ze względu na wielkość. W trakcie sortowania zapewne okaże się, że 

jest spory podzbiór guzików, których nie da się przyporządkować. Takie 

guziki odkładamy na osobny talerzyk. 

3. Przyklejane obrazki 

Powycinaj z dziecięcych czasopism i kolorowanek obrazki zwierząt, zabawek, 

owoców, ubrań, roślin. Przyklej do kartoników. A potem połóż przed dzieckiem i 

poproś, żeby dziecko ułożyło je tak, by do siebie pasowały. Zachęć, by tłumaczyło 

przy tym, dlaczego wybiera tak, a nie inaczej. W ten sposób dowiesz się, jak myśli 

Twoje dziecko. Uproszczoną wersją jest dobieranie obrazka, który pasuje do 

wskazanego przez Rodzica. Gotowe obrazki z podziałem na grupy można pobrać na 

stronie: http://boberkowy-world.blogspot.com/2015/02/klasyfikacja-pomoce-i-

karty-pracy.html 
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