
ZABAWY ROZWIJAJĄCE MYŚLENIE PRZYCZYNOWO-SKUTKOWE

Dziecko poznaje i odkrywa świat poprzez zabawę. Każdego dnia podejmując różne aktywności,

eksplorując otoczenie i  manipulując przedmiotami rozwija  sprawność motoryczną,  spostrzegawczość,

uwagę. 

Myślenie przyczynowo-skutkowe to zdolność do przewidywania pewnych działań, jak również 

powodów dla zaistniałych sytuacji. Łączy się z rozwijaniem spostrzegawczości, pamięci i wyobraźni u 

dziecka.  Dzięki tej umiejętności człowiek może skutecznie planować  działania, modyfikować swoje 

zachowanie, żeby unikać błędów, przewidywać skutki swojego działania. Rozumowanie przyczynowo-

skutkowe jest obecne w większości sytuacji, w których dziecko uczestniczy. Sztuka polega na tym, żeby 

je wydobyć i skłonić dziecko do myślenia przyczynowo-skutkowego. 

 Poniżej przedstawiam propozycje zabaw do wykorzystania w domu, które sprzyjają rozwijaniu myślenia

przyczynowo-skutkowego.

1. Wymyślanie historii do pojedynczego obrazka. Wybieramy jakąś ilustrację z książeczki, bajki 

bądź gazetki, która przedstawia jakąś dynamiczną sytuację i prowadzimy rozmowę z dzieckiem 

na temat sytuacji, która jest przedstawiona na obrazku i przyczyny dlaczego tak się mogło stać, 

dlaczego ta osoba jest wesoła, bądż smutna a może brudna: „Co się stało?”Możemy snuć dalsze 

rozważania na temat tego, co bohaterom może przytrafić się później. 

2. Zabawa„Zgodnie z pogodą ubieram się ja i Ty” do zabawy wykorzystujemy ubrania, które 

mamy w domu. Wspólnie oglądamy części garderoby zgromadzone na dywanie i dzielimy je na 

te, które nosimy zimą (można zrobić obrazek z chmurką i płatkami śniegu bądź deszczem) i na te,

które nosimy, gdy jest bardzo ciepło (obrazek słońce). Rozmawiamy o konsekwencjach 

niewłaściwego ubierania się, odwołujemy się do własnych doświadczeń. 

3. Zabawa: „Segregujemy przedmioty”. Możemy do tej zabawy wykorzystać przedmioty których 

używamy  np. w łazience, w kuchni i podzielić je ze względu na funkcję, którą pełnią. Przedmioty

te gromadzimy przed dzieckiem. Możemy wykorzystać też ilustracje lub wycinki z gazet (np. 

reklamowych ze sklepu). Prosimy dziecko, aby podzieliło te przedmioty na grupy w zależności od

przeznaczenia np. „Odgadnij, jakie przedmioty używamy do mycia? Na podobnej zasadzie rodzic

może podzielić błędnie przedmioty (obrazki) i prosimy dziecko, by odgadło, błędy w podanym 

układzie. 

4. Układanie historyjek obrazkowych: 

–  rozwijaniu myślenia przyczynowo-skutkowego służy układanie historyjek obrazkowych. 

Zaczynamy od prostych dwu, trzy elementowych i stopniowo przechodzimy do większej liczby 

elementów. Podczas oglądania z dzieckiem ilustracji zadajemy różne pytania: „Co widzisz?Co 



robi? „Co się stało?” „Co wydarzyło się najpierw? Itp. Wszystko zależy od ilustracji i kontekstu 

sytuacyjnego. Poniżej przedstawiam linki do różnych historyjek obrazkowych dostępnych na 

internecie, z których można skorzystać bawiąć się z dzieckiem.

https://chomikuj.pl/zzum/Dokumenty/AUTYZM/Historyjki+obrazkowe-+zestawy

https://chomikuj.pl/annmari1/Historyjki+obrazkowe+(3-elementowe)

HISTORYJKI OBRAZKOWE O TEMATYCE WIOSENNEJ:

• opowiadanie „O żółtym tulipanie” 

https://chomikuj.pl/cma83/Galeria/Historyjki+obrazkowe/O+*c5*bc*c3*b3*c5*82tym+tulipanie

• opowiadanie: „Jak bałwanek szukał wiosny”

http://chomikuj.pl/TysiaT/Historyjki+obrazkowe/Jak+ba*c5*82wanek+wita*c5*82+wiosn*c4*99

• prace w ogrodzie

https://chomikuj.pl/Nulek11/przedszkole/pory+roku+i+pogoda/wiosna/historyjki+obrazkowe     
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