
Rozwijanie umiejętności myślenia przestrzennego 

Instrukcja do kart pracy 

Rozwijane umiejętności: 

‣ odwzorowanie rysunku, 

‣ myślenie przestrzenne, 

‣ tworzenie kompozycji obrazu, 

‣ koncentracja uwagi, 

‣ czytanie i słuchanie ze zrozumieniem. 

Do uzupełnienia kart pracy potrzebne będą: 

‣ 3 kartki papieru A4, 

‣ ołówek, 

‣ kolorowe kredki. 

Zestaw  zawiera  3  karty  pracy,  które  wspierają  rozwijanie  umiejętności  z  zakresu 
myślenia przestrzennego.  

Karta nr 1 i karta nr 3 są przeznaczone do samodzielnej pracy dziecka, natomiast do 
wykonania  zadania  z  karty  nr  2  potrzebna  jest  pomoc  drugiej  osoby  (np.  rodzica 
lub starszego rodzeństwa).  

Po wypełnieniu kart dobrze jest omówić z dzieckiem rezultaty działań. 
W szczególności:  

‣ zwrócić uwagę na to, co dziecko robiło dobrze, 

‣ zastanowić się, jaki był powód ewentualnych błędów lub niedokładności 
w odwzorowaniu i narysowaniu obrazków, 

‣ dowiedzieć się od dziecka, co i dlaczego było najprostsze, a co najtrudniejsze 
w wykonaniu zadań. 



Rozwijanie umiejętności myślenia przestrzennego 
 

Przyjrzyj się poniższemu rysunkowi. W ramce poniżej przerysuj dokładnie 
cały rysunek. Zwracaj uwagę na każdy szczegół, pamiętaj o zastosowaniu 
takich samych lub podobnych kolorów.  
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Rozwijanie umiejętności myślenia przestrzennego 

Do wykonania tego zadania potrzebne są dwie osoby: 

Osoba nr 1 – osoba opisująca rysunek (rodzic, starsze rodzeństwo).  

Tylko osoba opisująca może zobaczyć poniższy rysunek! 

Osoba nr 2 – osoba rysująca (dziecko). 

Przebieg zabawy: 

Usiądźcie  naprzeciwko  siebie.  Zadaniem  osoby  nr  1  jest  ustne  wyjaśnienie 
dziecku tego, jak wygląda rysunek, by mogło w tym czasie narysować go na 
kartce*. Osoba nr 1 nie może używać gestów, ani innych pomocy wizualnych. 
Osoba nr 2 (dziecko) może prosić o powtórzenie, wolniejsze wyjaśnianie oraz 
zadawać pytania doprecyzowujące.  

W  przypadku  starszych  dzieci  można  zastosować  trudniejszą  wersję  zadania, 
w której osoba nr 2 nie może zadawać żadnych pytań podczas rysowania. 

* Dla ułatwienia zadania osoba nr 2 może rysować na kartce w kratkę lub użyć linijki. 
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Rozwijanie umiejętności myślenia przestrzennego 

Przeczytaj uważnie poniższy tekst. Opisuje on pewien szalony domek. 
Następnie na białej kartce postaraj się jak najdokładniej go narysować. 

Pamiętaj o każdym najmniejszym szczególe! 

Jak wygląda szalony domek? 

Szalony domek stoi na małej wysepce po środku oceanu. Wysepka cała jest 
usypana ze złocistego piasku, a woda wokół ma kolor niebieski, pomieszany 
z ciemnozielonym.  

Wysepka jest taka malutka, że poza domkiem mieszczą się na niej tylko dwie 
osoby mieszkające w domku.  

Domek ma kształt kwadratu, prawie takiego samego jak większość 
zwyczajnych domków. Jego dach nie przypomina zupełnie zwykłych dachów, 
zamiast  tego  wygląda  jak  czapka  muchomora!  Dach  jest  zaokrąglony  i  cały 
czerwony w białe kropki. Drzwi prowadzące do domku znajdują się na środku 
przedniej ściany domku i zrobione zostały z wielkiej tabliczki czekolady. 
Klamka wyglądająca jak wielka zielona landrynka, umocowana została po lewej 
stronie  drzwi.  Okna  domku  są  jeszcze  bardziej  wyjątkowe!  Po  lewej  stronie 
znajdują  się  dwa  wielkie  okienka  ułożone  jedno  nad  drugim,  które  zajmują 
prawie  całą  przednią  ścianę.  Mieszkańcy  uwielbiają  kolorowe  poranki,  więc 
górne  okno  zrobione  jest  z  pomarańczowego  szkła,  a  dolne  z  różowego. 
Po prawej stronie od drzwi są aż 4 okrągłe okna. Te okna wyglądają tak, jakby 
ktoś zamocował je tutaj zupełnie przypadkowo. Nie są ułożone w rzędach, ani 
szeregach, dwa okienka znajdują się na wysokości drzwi, a dwa pozostałe pod 
samym dachem. Cała przednia ściana domku wykonana jest z małych 
kolorowych kamyczków. Kamyczki są żółte, niebieskie, pomarańczowe, 
zielone,  fioletowe  i  różowe.  Na  samej  górze,  na  dachu,  po  lewej  stronie 
znajduje  się  komin,  który  jest  zakrzywiony  na  lewo.  Komin  jest  w  kolorze 
soczystej  trawy  i  unoszą się z niego kłęby  dymu,  wyglądające  jak wata 
cukrowa. 

Wiesz już, jak wygląda szalony domek?  
Teraz spróbuj go narysować! 
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