


Połącz cyfry

Logika gry:

„Połącz cyfry” to gra, która prezentuje ćwiczenie z zakresu matematyki i geometrii.

Na dotykowym ekranie dziecku zostają zaprezentowane punkty opisane cyframi 

w kolejności rosnącej. Zadaniem dziecka jest połączenie ich poprzez wodzenie palcem

po ekranie, co doprowadzi to do utworzenia kształtu. Poziom trudności wzrasta z upływem 

czasu, a ilość punktów zwiększa się.

Wartość edukacyjna:

•  rozwijanie umiejętność rozpoznawania cyfr

•  ćwiczenie koncentracji i uwagi

•  rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji na linii ręka-oko

•  wspomaganie rozwoju wyobraźni wizualno-przestrzennej
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Logika gry:

„Robot” to świetna zabawa, która stanowi elementarz programowania dla dzieci.

Po lewej stronie ekranu znajduje się postać robota, po prawej stronie ekranu - panel

do programowania jego ruchów. Gra polega na wybraniu i zatwierdzeniu przez dziecko

określonych ruchów i zdobyciu punktów dzięki odtworzeniu ich przez zabawkę.

Wartość edukacyjna:

• rozwijanie myślenia logicznego i algorytmicznego

•  rozwijanie kreatywności

•  wzmacnianie poczucie sprawstwa

•  zachęcenie do rozwijania zainteresowań związanych z nowymi technologiami
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Logika gry:

„Kolory” to gra nawiązująca do testu, który sprawdza zdolność rozróżniania kolorów.

Na ekranie pojawia się kolorowa plansza, a zadaniem dziecka jest dostrzeżenie kształtu 

spośród tła. Kolory tła i kształtu są do siebie bardzo zbliżone, co sprawia, że zadanie nie jest 

łatwe. Po prawej stronie ekranu zaprezentowane są trzy możliwości ukrytego kształtu,

z których tylko jedna jest prawidłowa.

Wartość edukacyjna:

•  ćwiczenie koncentracji i spostrzegawczości

•  rozwijanie wyobraźni

•  poprawienie umiejętności rozróżniania kolorów

•  rozwijanie zdolności myślenia obrazowego
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Logika gry:

Na ekranie pojawiają się dwie piękne ilustracje zwierząt z pewnymi różnicami. Ilość różnic

podana jest pod ilustracjami. Zadaniem dziecka jest dostrzeżenie różnic i wskazanie ich

po dowolnej stronie ekranu.

Wartość edukacyjna:

•  rozwijanie zdolności rozróżniania kształtów i kolorów

•  ćwiczenie skupienia uwagi i koncentracji

•  stymulacja wyobraźni

•  kształtowanie poczucia estetyki

Znajdź różnicę4



Logika gry:

Ta gra to prawdziwy trening kreatywności. Na dotykowym ekranie wyświetlają się

ilustracje zwierząt, które zostały podzielone na trzy części i wymieszane. Zadaniem dziecka 

jest odnalezienie pasujących do siebie części tak, by skompletować zwierzę lub bawić się 

fragmentami obrazów, by tworzyć przedziwne stwory wedle własnego uznania.

Wartość edukacyjna:

•  wyrażanie swojej kreatywności

•  rozwijanie wyobraźni

•  poszerzanie wiedzy na temat świata przyrody

•  wzmacnianie poczucie sprawstwa
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Logika gry:

Jak sama nazwa wskazuje, ta gra polega na nauce segregowania odpadów. Na dole ekranu 

dziecko widzi kosze w odpowiednich kolorach, u góry natomiast pojawiają się różne

odpady – butelki, puszki czy gazety. Zadanie dziecka polega na przyporządkowaniu odpadu 

do właściwego kosza. Dla ułatwienia kolory odpadów odpowiadają kolorom pojemników.

Wartość edukacyjna:

•  nauka podejmowania decyzji

•  rozwijanie świadomość ekologiczną

•  praktykuje rozróżnianie kolorów

•  wzmacnia poczucie odpowiedzialności za swoje wybory

Segreguj śmieci6



Logika gry:

„Kamuflaż” to gra zręcznościowa, która polega na odnalezieniu i wskazaniu wszystkich

elementów, które zostały zadane na początku gry. Najczęściej są to owoce, warzywa

czy przedmioty codziennego użytku ukryte pośród podobnych elementów. 

Wartość edukacyjna:

•  rozwijanie zdolności rozróżniania kształtów i kolorów

•  ćwiczenie koncentracji i uwagi

•  doskonalenie percepcji wzrokowej

•  ćwiczenie zdolności przypisywania do zbioru
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Logika gry:

„Trenuj angielski” to gra, która w prosty sposób pozwala dzieciom przyswajać nowe słówka 

języka angielskiego. Na ekranie kolejno pojawiają się zestawy trzech ilustracji różnych

przedmiotów, a poniżej tylko jedno angielskie słowo. Zadanie dziecka polega na wskazaniu 

tej ilustracji, która rzeczywiście odpowiada znaczeniu wyświetlonego poniżej słowa.

Wartość edukacyjna:

•  rozwijanie kompetencji językowych

•  poprawa zdolności uczenia się

•  nauka, że błędy prowadzą do rezultatów

•  poszerzenie horyzontów i wzmacnianie zainteresowań kulturowych
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