
Moi drodzy Detektywi!

Niestety nie możemy się spotkać na 

zajęciach i realizować wspólnie dalszych 

etapów naszego projektu „Mali Detektywi –

jakie tajemnice kryje świat wokół nas?”.

Możecie za to zostać detektywami zdalnie.

Będę wklejała Wam tutaj kolejne zadania 

do rozwiązania.

Czekajcie na moje wskazówki!



Zapraszam do zabawy !

Dzisiaj dowiemy się „Jak koncentracja pomaga detektywom w pracy”. 

Myślę, że Wam Małym Detektywom przydadzą się te wiadomości. 

Więc zaczynamy!



Znajdź różnice.

Poproś rodzica lub rodzeństwo o wspólne wykonanie ćwiczenia. Twoim 

zadaniem będzie przyjrzeć się dokładnie, przez 1 minutę, osobie, z którą 

wykonujesz ćwiczenie. Następnie wyjdź na kolejną minutę z pokoju, a 

osobę poproś o dokonanie kilku zmian w swoim wyglądzie. Po powrocie 

spróbuj wskazać zmiany, policz je, a następnie zapytaj, czy udało ci się 

znaleźć wszystkie. A może wskazałeś coś, co się nie zmieniło?



Obejrzyjcie proszę krótki filmik 

i zastanówcie się:

 Czym jest koncentracja uwagi?

 Jakie czynności wymagają koncentracji?

 Co można zrobić, aby ułatwić sobie koncentrację?





Czego brakuje detektywowi?

To jest detektyw. Czego mu brakuje? Pomożemy mu dzisiaj odnaleźć 

zgubione rzeczy, bez których jego praca jest niemożliwa. 

Detektyw chce nam też coś przekazać - kiedy odnajdziemy wszystkie 

rzeczy, poznamy wiadomość od Niego. 



Szachownica.

Poproś rodzica lub rodzeństwo o pomoc. Na następnym slajdzie znajduje 

się szachownica Twoim zadaniem jest wybranie w myślach jednego z 

przedmiotów na niej i wymyślenie do niego drogi detektywa. Następnie 

poprzez takie komunikaty, jak: „pole w prawo, dwa pola do góry...”, 

wskaż drugiej osobie drogę do wybranego przedmiotu tak, aby on 

odgadnął, co udało się odnaleźć. 





Detektyw bardzo Ci dziękuje za pomoc w odnalezieniu jego rzeczy 

i podpowiada Ci co jest ważne w pracy detektywa:



Zapamiętaj,  ważna sprawa, 

KONCENTRACJA  to podstawa! 



Zastanów się:

 Co wpływa na naszą koncentrację?

 Co możemy zrobić, żeby ją rozwijać?

 Jak wykorzystać umiejętność koncentracji w życiu codziennym?

 Jak pomóc sobie w koncentrowaniu się na konkretnych rzeczach, 

kiedy otoczenie nam nie sprzyja?



Udało się ! Gratuluję !

Do zobaczenia już niedługo !

Kinga Szewczyk-Kiełtyka


