
Multimedialne gry edukacyjne 

 

We współczesnej edukacji szczególnego znaczenia nabiera wykorzystanie 

nowoczesnych technologii, w tym komputerowych programów edukacyjnych. Właściwie 

dobrane do wieku ucznia gry i programy edukacyjne, mogą być wykorzystywane na każdym 

etapie organizacji procesu nauczania / uczenia się, jako narzędzie stymulujące rozwój 

dziecka.  

Gry edukacyjne dają możliwość tworzenia prawidłowych wyobrażeń i skojarzeń dzięki 

zestawianiu  informacji z różnych źródeł, stanowią zachętę do wyjaśniania, interpretowania, 

porządkowania znaczeń, uczą formułowania wniosków oraz stwarzają szansę na 

wykorzystywanie zdobytej już wiedzy. Do rozwijanych umiejętności intelektualnych zalicza 

się m.in. wykonywanie zadań wg. podawanych instrukcji oraz rozwiązywanie problemów 

poprzez logiczne myślenie. Gry umożliwiają stałą kontrolę i ocenę stopnia opanowania 

wiedzy i umiejętności przez uczniów.  

Programy komputerowe wizualizują i synkretycznie oddziałują na różne kanały 

magazynowania i przetwarzania informacji przez dzieci (kanał wzrokowy, słuchowy, 

kinestetyczno-ruchowy itp.). Pozwalają ponadto na dostosowanie tempa rozwijania 

sprawności i uczenia się do możliwości percepcyjno-recepcyjnych odbiorców, także 

użytkowników o ograniczonych lub opóźnionych funkcjach intelektualnych czy 

motorycznych.  Zadania, ćwiczenia, prezentacje komputerowe mogą być wielokrotnie 

powtarzane, co sprzyja utrwalaniu nabytych przez uczniów umiejętności. Wykorzystanie 

uczenia się poprzez zabawę oraz trening  z zastosowaniem nagradzania dodatkowo wzmacnia 

te procesy.  

 

 „PORUSZ UMYSŁ” to jeden z programów jaki wykorzystujemy w pracy z naszymi 

uczniami. Jest skierowany do wszystkich uczniów w celu podniesienia umiejętności 

szkolnych, zapobiegania deficytom, osiągania sukcesów, podnoszenia motywacji do 

zdobywania wiedzy w sposób szybki i trwały. Ćwiczenia skonstruowane są w postaci 

atrakcyjnych dla dziecka gier i są podzielone na trzy kategorie: ćwiczenia wzrokowo-

słuchowe, językowe, logiczno-pamięciowe. 

 

1. ĆWICZENIA WZROKOWO - SŁUCHOWE 

Gry doskonalą spostrzegawczość, rozpoznawanie dźwięków i obrazów, koncentrację uwagi, 

koordynację wzrokowo- słuchową, pamięć, wyobraźnię, orientację w przestrzeni, sprawność 

fizyczną. 

 



„TAKI SAM ELEMENT” 

Zaznacz wszystkie takie same elementy na wybrany przez siebie kolor z palety.  

Po zakończeniu zadania dowiesz się czy wykonałeś je poprawnie. 
 

 

 

„SPADAJĄCE KSZTAŁTY”   

Teraz musisz być uważny i szybki. Rozpoznaj spadający kształt i naciśnij odpowiadający mu 

przycisk. 
 

 

 



„MAGICZNE BUDOWANIE” 

Z podanych elementów zbuduj budowlę widoczną na ekranie. Uwaga! Musisz dobrze się 

przyglądać i zapamiętać budowlę, bo ona po pewnym czasie zniknie. 
 

 

 

„KŁOPOTLIWE ELEMENTY” 
Ile jest poszczególnych elementów na planszy? Najpierw wskaż, które elementy liczysz,  

a następnie wpisz wynik. 
 

 

 



2. ĆWICZENIA LOGICZNO- PAMIĘCIOWE 

Gry w tej kategorii rozwijają umiejętność liczenia i wykonywania działań matematycznych, 

myślenie logiczne, pamięć, umiejętność kojarzenia i wyobraźnię, koncentrację uwagi  

i spostrzegawczość. 

„DOMINO” Dołóż kostki domina tak, aby suma pól sąsiadujących ze sobą była równa liczbie 

wyświetlonej na ekranie. 
 

 

 

„SYLABY” Policz, ile jest jednakowych sylab na planszy? Powtarzaj je głośno. Wskaż, którą 

sylabę liczysz, a następnie wpisz liczbę policzonych sylab.  

 



„TAJEMNICZE SZEREGI” Teraz Twoim zadaniem jest układanie logicznych szeregów 

 z elementów dostępnych na ekranie. Zwróć uwagę na elementy stałe, które wyznaczają 

kolejność szeregu. 

 

„DZIAŁANIA” Twoje zadanie polega na policzeniu kropek na chmurkach. Zaznacz chmurkę,  

a następnie naciśnij przycisk na którym znajduje się liczba równa ilości kropek. 

 

 

 

 



3. ĆWICZENIA JĘZYKOWE 

Gry w tej kategorii rozwijają umiejętność czytania, rozumienia słyszanego i czytanego tekstu, 

prawidłową wymowę, umiejętność budowania zdań, zasób znanych słów i zwrotów, 

znajomość części mowy, koncentrację i spostrzegawczość. 

 

„WYREŚLANKA” Na dole ekranu zobaczysz wyraz. Twoje zadanie polega na odnalezieniu 

go na planszy. Zamieszczone w diagramie wyrazy mogą być wpisane normalnie lub wspak. 

 

„LITEROWE ZBITKI” Wskaż, która zbitka literowa znajdująca się na dole ekranu pasuje 

do wyrazu wyświetlanego powyżej. 

 



"CZĘŚCI MOWY"  

Każdy wyraz który pojawi się na ekranie należy włożyć do właściwej szuflady z częściami 

mowy. 

 

"WYRAZY PRZECIWSTAWNE"  

Przeczytaj wszystkie wyrazy wyświetlone na ekranie, a następnie ułóż z nich zdania. 
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