
Zabawy z klockami. 

W sklepach dostępnych jest wiele atrakcyjnych zabawek dla dzieci, które grają, świecą 

i często niestety tylko z nazwy są edukacyjne, bo większość w nich opiera się na odtworzeniu 

i powielaniu tego samego działania przez dziecko, a nie na rozbudzaniu jego wyobraźni  

i kreatywności. Jeśli chcemy, aby zabawka stymulowała rozwój dziecka w wielu obszarach 

należy kupić… klocki. Zabawa klockami rozwija wyobraźnię, sprawność manualną, 

koordynację wzrokową i kreatywność. Klocki mogą być bardzo przydatne przy nauce 

matematyki czy rozpoznawania kolorów i powinny znaleźć się wśród zabawek każdego 

dziecka. Wybierając klocki należy dostosować je do wieku dziecka. Budowanie z klocków 

pozwala na swobodną ekspresję dziecka, dlatego wybieraj klocki, z których można stworzyć 

różne konstrukcje a nie tylko odtworzyć wymyśloną przez producenta budowlę. Zestawy 

tematyczne zazwyczaj umożliwiają wykonanie jednej konstrukcji. Klocki są zabawką 

uniwersalną i lubianą przez dzieci od najmłodszych lat. Są idealne zarówno dla dziewczynek, 

jaki i dla chłopców. A co interesujące dziewczynki budują konstrukcje niższe i zamknięte,  

a chłopcy starają się konstruują jak najwyższe budowle. Zabawa klockami to same zalety. 

Dziecko doskonali zdolności manualne, a co za tym idzie przygotowuje  się do nauki pisania, 

ćwiczy koncentrację, koordynację wzrokową oraz rozwija wyobraźnię i kreatywność. 

Natomiast wspólne budowanie z klocków z rodzicami, rodzeństwem czy kolegami  

w przedszkolu uczy dziecko dzielenia się, planowania i współdziałania. Podczas samej 

zabawy dziecko uczy się rozpoznawania kolorów, kształtów- dobrze sprawdzają się do tego 

klocki drewniane, klasyfikowania-mniejszy, większy, działań na zbiorach, liczenia, określania 

stosunków przestrzennych – nad, pod, prawo, lewo, obok. 

Przykłady zabaw z klockami: 

Zabawa 1. Kategoryzacja.  

Kładziemy przed dzieckiem klocek w jednym kolorze, a nieco dalej klocek w innym kolorze. 

Następnie pokazujemy dziecku klocek pytamy je Gdzie on pasuje?  Można zacząć od koloru, 

a potem segregować wg kształtu, wielkości, materiału. 

Zabawa 2. Sekwencje – etap powtarzania. 

Układamy przed dzieckiem prostą sekwencję np. klocek zielony, klocek żółty, klocek zielony, 

klocek żółty. Dajemy dziecku taką samą ilość identycznych klocków i prosimy je, aby ułożyło 



pod spodem tak samo. Bardzo ważne, aby pamiętać, że sekwencję układamy od lewej strony 

do prawej (kierunek czytania i pisania) oraz element po elemencie. 

Zabawa 3. Ułóż tak samo jak ja. 

Układamy z klocków wzór, a dziecko odtwarza go po nim. 

Zabawa 4. Myślenie logiczne. 

Układamy przed dzieckiem kilka klocków w jednym kolorze i dokładamy jeden w innym 

kolorze. Następnie pytamy dziecko: Który nie pasuje i dlaczego?  

Zabawa 5. Pamięć. 

Kładziemy na dywanie trzy klocki np. klocek zielony, klocek czerwony i klocek żółty.  

Następnie dziecko zamyka oczy, a rodzic/ rodzeństwo zakrywa jakiś klocek, albo go chowa. 

Następnie pytamy dziecko: Którego klocka brakuje? można też rozłożyć klocki i wtedy kiedy 

dziecko zamknie oczy zamienić je miejscami i zapytać dziecko: Które klocki zmieniły 

miejsce? 

Zabawa 6. Nauka czytania. 

Plastikowe klocki idealnie nadają się do pisania po nich (wystarczy zwykły, suchościeralny 

pisak do białych tablic). Można je wykorzystać zapisując na nich samogłoski, sylaby, 

wyrażenia dźwiękonaśladowcze, czy wyrazy w zależności od tego, na jakim etapie nauki jest 

dziecko.  

To tylko kilka propozycji na wykorzystanie klocków w zabawie, która rozwija 

wyobraźnię i fantazję. Dzięki nim dzieci mogą radośnie i twórczo spędzać czas. Możemy 

pokazać dziecku klocek i zapytać go o jego kolor, a potem poprosić, aby wskazało przedmiot 

lub podało klocek w takim samym kolorze. To samo możemy zrobić z klockami o różnych 

kształtach ucząc dziecko nazywania, rozpoznawania i określania kształtów przedmiotów. 

Można ustawić obok siebie dwie wieże, jedną wyższą, drugą niższą i je porównać. Jesteśmy 

w stanie stworzyć zbiory kilku elementowe ucząc dziecko pojęcia więcej – mniej i określania 

o ile więcej, o ile mniej, licząc przy tym. Zdołacie też zbudować miasteczko z klocków  

i autkiem przemierzyć jego ulice. I wreszcie możecie namalować to miasteczko na kartce 

papieru. 

Bawcie się dobrze! p. Kasia logopeda 


