Pozytywna stymulacja mózgu jest istotna na każdym etapie rozwoju człowieka, a jej znaczenie okazuje się szczególne nie tylko wobec dzieci. 

Współczesny świat bombarduje człowieka mnogością bodźców, które niekoniecznie okazują się istotne i znaczące – rozwój technologiczny sprawia, że pojawiają się coraz nowsze rozwiązania, zwalniające ludzi z konieczności myślenia i wykorzystywania pamięci. Automatyzacja, robotyzacja, informatyzacja – wszystkie te zjawiska sprawiają, że ludzie funkcjonują w świecie pełnym chaosu i niejednokrotnie zaczynają zauważać u siebie trudności             w skupieniu uwagi i zapamiętaniu prostych informacji, a także częste problemy z koncentracją.
Dlatego – jeszcze zanim pojawią się te niepokojące objawy – warto zadbać o działanie swojego mózgu, który należy regularnie trenować i mobilizować funkcje poznawcze do pracy. Systematyczna dbałość o intelekt zaprocentuje w przyszłości i uchroni daną osobę przed postępującymi zmianami demencyjnymi, zachodzącymi w mózgu w procesie starzenia.

KONCENTRACJA to umiejętność skupienia i utrzymywania uwagi na ściśle określonych zadaniach czy zagadnieniach. Umiejętność ta rozwija się stopniowo w toku życia dziecka. Dziecko w wieku 2- 4 lat potrafi skupić uwagę na okres 5 - 15 minut, w wieku 5 - 6 lat na około 20 - 30 minut, w momencie rozpoczęcia nauki okres ten stopniowo się wydłuża.

Ćwiczenia koncentracji uwagi:

• Zabawy wprowadzające sekwencje:
- głuchy telefon (dziecko ma dokładnie powtórzyć zdanie, które usłyszało);
- jedziemy na wycieczkę: zabawę zaczynamy mówiąc „jedziemy na wycieczkę i zabieramy...”. Wymyślamy i wymieniamy na zmianę z dzieckiem rzeczy, jakie zabieramy na wycieczkę powtarzając przy tym już te wcześniej wymienione, np.
mama: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak”
dziecko: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak i namiot”
mama: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak, namiot i piłkę”
dziecko: „Jedziemy na wycieczkę i zabieramy plecak, namiot, piłkę i koc” itd.

Tę zabawę możemy modyfikować, wprowadzając inny początek, np. „Jesteśmy w sklepie                     i kupujemy...”

- pokazujemy dziecku sekwencje ruchów, np. ręce na bok, 2 klaśnięcia i prosimy żeby dziecko to odtworzyło.

• Porównywanie (znajdź różnice) – należy odnaleźć różnice dzielące dwa obrazki. Można też bawić się w wyszukiwanie różnic w ciągach cyfr, liter lub słów.

• Podaj kolejność - za parawanem układamy w rzędzie kilka przedmiotów, odsłaniamy, dziecko przygląda się przedmiotom zapamiętując ich kolejność. Ponownie zasłaniamy parawan,                  a zadaniem dziecka jest wymienienie przedmiotów w kolejności.

• Memory - gra polega na łączeniu w pary i zapamiętywaniu, gdzie ukryte są takie same obrazki. Najlepiej by obrazki przedstawiały zwierzęta, pojazdy, zabawki, rzeczy bliskie dziecku. Najprostsze wersje przeznaczone są już dla 3 latków. Starsze dzieci doskonale poradzą sobie                  z większą ilością obrazków.

•Słuchanie odgłosów otoczenia - Dziecko zamyka oczy. Prosimy, aby skoncentrowało się na dźwiękach dochodzących z otoczenia. Dajemy mu czas na wsłuchanie się. Następnie pytamy, co słyszało, jaki dźwięk przypadł mu do gustu, co go drażniło. Jaki jest najbliższy dźwięk, który słyszysz? Jaki jest najgłośniejszy? Jaki najcichszy? Jaki najdalszy?

• Rysunek na plecach - Dziecko siedzi na podłodze. Zamyka oczy. Druga osoba rysuje mu na plecach np. domek, słońce, kwiat itp. Dla starszych dzieci mogą to być litery, cyfry. Następnie pytamy je, co zostało narysowane. Jeśli dziecko nie potrafi odpowiedzieć na pytanie - czynność powtarzamy.

• Gry planszowe - wspomagają rozwój intelektualny dziecka, uczą poprzez zabawę. Gry takie jak warcaby czy szachy uczą rozważania różnych opcji rozgrywki, rozwijają umiejętność zapamiętywania poszczególnych sytuacji oraz poprawiają zdolność logicznego myślenia.

• Skojarzenia – gra w skojarzenia rozwija pamięć, koncentrację, spostrzegawczość dziecka. Polega na dobieraniu w pary obrazków, które do siebie pasują, lub wyszukiwaniu w zbiorze tego obrazka, który nie pasuje do pozostałych.
- Inną wersją gry w skojarzenia może być zabawa polegająca na rzucaniu do siebie piłką, gdzie każdy kolejny rzut to wymienienie słowa kojarzącego się z poprzedzającym, np. rozpoczynamy od słowa: stół (rzut piłką do dziecka), dziecko odpowiada nam rzutem piłką oraz skojarzeniem do słowa stół, np. krzesło itd. (np. kuchnia – lodówka – lody…).

• Pytania do ilustracji - pokazujemy dziecku ilustrację i prosimy by przez 30 sekund uważnie jej się przyglądało. Następnie zabieramy rysunek i prosimy o odpowiedzenie na różne pytania dotyczące tego co znajdowało się na obrazku.

• Powtórz rytm – wyklaskiwanie, wytupywanie rytmu. Rozwija pamięć słuchową.

• Rymowanki – nauka krótkich, rymowanych wierszyków.

Siała baba mak

Siała baba mak,
nie wiedziała jak.

Dziadek wiedział,
nie powiedział,
a to było TAK!

W pokoiku na stoliku

W pokoiku na stoliku
stało mleczko i jajeczko.

Przyszedł kotek, wypił mleczko
a ogonkiem stłukł jajeczko.

Przyszła pani, kotka zbiła,
a skorupki wyrzuciła.

Przyszedł tatuś, kotka schował,
a mamusię pocałował!

Wyszła kura na podwórze

Wyszła kura na podwórze,
spodobało się tam kurze.

Na podwórzu dużo kurzu,
piórko, trawka i sadzawka...
Kamyk, kwiatek i dżdżownica
- jaka piękna okolica...

Drapu drap jedną z łap,
jest robaczek to go cap!
Drapu, drapu łapką w kurzu,
jak tu pięknie na podwórzu

Tu sroczka kaszkę warzyła

Tu, tu sroczka kaszkę warzyła,
ogonek sobie sparzyła...

Temu dała na miseczkę,
temu dała na łyżeczkę,
temu, bo grzecznie prosił,
temu, bo wodę nosił,

a temu najmniejszemu nic nie dała,
tylko ogonkiem zamieszała,
i frrrr... poleciała
i TU się schowała!

Dwa aniołki w niebie

Dwa aniołki w niebie
piszą list do siebie.
Piszą, piszą i rachują,
ile kredek po-trze-bu-ją.

Łyżka, nożyk i śliniaczek

Łyżka, nożyk i śliniaczek,
je śniadanie niemowlaczek.
Na śliniaczku misie siedzą,
pewnie też śniadanie jedzą.

A-a-a, kotki dwa

A-a-a, kotki dwa,
szare, bure obydwa,
nic nie będą robiły,
tylko dzieci bawiły.

Raz i dwa                                                                                                                                  

Raz i dwa, raz i dwa,
pewna pani miała psa,
trzy i cztery, trzy i cztery,
pies ten dziwne miał maniery.

Pięć i sześć, pięć i sześć,
wcale lodów nie chciał jeść.
Siedem, osiem, siedem, osiem,
wciąż o kości tylko prosił.

Dziewięć, dziesięć, dziewięć, dziesięć,
kto z was kości mu przyniesie?
Może ja, a może Ty.
Licz od nowa: raz, dwa, trzy.

• Ogólne ćwiczenia na koncentrację, takie jak: rysowanie po śladzie, połącz kropki, odwzorowywanie symboli, wycinanki, kolorowanki itp.

Ćwiczenia pamięci

Policz wszystkie prostokąty:
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Popatrz chwilę na obrazek i spróbuj go przerysować:
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W poniższym ciągu liter proszę odnaleźć ukryte wyrazy, np. TRUSWPIESASDOIAJSD/pies/
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Z podanych poniżej liter ułóż nazwy zawodów:

ODGRNOIK (ogrodnik)

ARLZEK

RZKEJAOL

MYNARZRA

KATWOAD

MENIKCHA

KARZPIE
	
AFTOFOGR

IKGRNÓ

OLIPANTCJ

IKTWONRA

KICAEOWR

HYLIKAUDR

GARZESTRZMI

·	Skarbnica wiedzy – zabawa polega na tym, by wymienić jak najwięcej słów, spełniających określone wymogi, np. tylko białe rzeczy, tylko to, co fruwa itp.

·	Wyspa pamięci – dzieci siadają w kole i wymyślają kolejno, co zabrałyby ze sobą na bezludną wyspę. Każde następne dziecko dokłada swój przedmiot, wymieniając wcześniej przedmioty, które wzięliby ze sobą jego poprzednicy, np. Kasia mówi: „Na bezludną wyspę wzięłabym mapę”, a kolejny Piotrek powtarza: „Kasia na bezludną wyspę weźmie mapę, a ja – lornetkę”. Kolejne dziecko musi powiedzieć: „Na bezludną wyspę Kasia zabierze mapę, Piotrek – lornetkę, a ja – koc” itd., aż do pierwszej skuchy, kiedy nie uda się wymienić poprawnie wszystkich wymienionych wcześniej rzeczy. 

·	Wyliczanki – gry słowne, które polegają na tym, by wymyślić jak najwięcej możliwości rozwiązań i odpowiedzi na pytania, np. „Narzędzia pracy człowieka to…”, „Człowiek może podróżować (czym?)…”, „Człowiek może mieszkać w…” itp. 

·	Wymyślanki – zabawa polega na wymyślaniu jak największej ilości słów, które muszą spełniać określone kryteria. Zabawa może trwać bardzo długo ze względu na różne swoje warianty, np. trzeba odnaleźć słowa rozpoczynające się na literę „k”, wymyślić słowa kończące się na „-ek” albo takie, które zawierają w środku literę „w”. Kto wymyśli najwięcej słów, ten wygrywa. 

Ćwiczenia usprawniające logiczne myślenie - łamigłówki

Zagadki tekstowe:·
·	Mamy dwa dzbanki, jeden o pojemności 3 litrów, drugi o pojemności 5 litrów. Zadanie nasze polega na tym, aby za pomocą tych dwóch dzbanków odmierzyć dokładnie 7 litrów wody.
Odp.
1. Napełniamy dzbanek pięciolitrowy.
2. Z niego napełniamy dzbanek trzylitrowy. Te trzy litry wylewamy. W dzbanku pięciolitrowym mamy dwa litry wody.
3. Te dwa litry wody wlewamy do dzbanka trzylitrowego.
4. Napełniamy dzbanek pięciolitrowy. Obecnie mamy pięć litrów w dzbanku pięciolitrowym                 i dwa litry w dzbanku trzylitrowym. Razem siedem litrów.

·	Pan Kowalski wyjechał na urlop. Ponieważ jest człowiekiem prowadzącym ożywioną korespondencję, prosił żonę, która pozostała w mieście, aby posyłała mu co ważniejsze listy. Po tygodniu od żony nadszedł list: "Wszystko jest tutaj w porządku. Niestety, nie mogę ci posyłać poczty, bo zabrałeś ze sobą klucz od skrzynki pocztowej". Pan Kowalski puknął się w czoło, zapakował szybko kluczyk od skrzynki i wysłał go w liście do domu. Listów w dalszym ciągu jednak nie otrzymywał. Dlaczego?
Odp.
Kluczyk wysłany listem wylądował podobnie jak cała poczta w skrzynce. Żona więc nie mogła       z niego skorzystać.

·	Pół godziny temu na stole leżała porcja cukierków, a teraz ich nie ma. Ojciec spojrzał srogo na swoich dwóch synów i dwie córki.
-Kto zjadł słodycze? -zapytał.
-Ja nie -odparła Joasia.
-To któraś z dziewczyn -powiedział Rysiek.
-Nie, nieprawda -zawołał Marek. -To Rysiek zjadł.
-To nieprawda -rzekła Hania.
Z długoletniego doświadczenia ojciec wiedział, że troje z nich zawsze mówi prawdę, a jedno zawsze kłamie. A więc prawie natychmiast wiedział, kto zjadł słodycze. Kto to był i jak do tego ojciec doszedł?

Odp.
Była to Hania. Joasia powiedziała prawdę stwierdzając, że to nie ona zjadła. Rysiek powiedział prawdę mówiąc, że to była któraś z dziewcząt. Marek skłamał, oskarżając Ryśka. Hania powiedziała prawdę mówiąc, że Marek skłamał.

·	Urodziny  Marka,  Stefka,  Felka  i  Michała  przypadają  w  następujące  dni  (kolejność przypadkowa): 23 czerwca, 7 stycznia, 8 stycznia, 8 grudnia. Marek i Michał urodzili się w tym  samym  miesiącu. Michał i Felek urodzili się tego samego dnia miesiąca. Podaj dzień i miesiąc urodzin każdego chłopca.
·	Każda z dziewcząt: Zosia, Marysia, Julia  i  Ada hoduje  w domu jedno zwierzątko spośród następujących: kot, papużka, kanarek, wąż boa. Jakie zwierzątko hoduje każda z dziewcząt jeśli wiadomo, że: Marysia nie lubi ptaków. Julia nie hoduje kanarka. Zosia ma zwierzątko o największej liczbie nóg. Wiadomo również, że każda z dziewcząt ma inne zwierzątko.
·	Każda  z  pięciu  panien  otrzymała  prezent  od  swego  kawalera.  Odgadnij,  kierując  się  niżej podanymi informacjami, skład każdej pary i rodzaj prezentu, jaki otrzymała każda panna
:▪Janina nie otrzymała perfum
▪Tomek podarował swojej towarzyszce czerwone róże
▪To nie Fryderyk podarował Ani naszyjnik
▪Sylwia, towarzyszka Pawła, nie jada owoców
▪Marek nie podarował naszyjnika
▪Julia otrzymała czekoladki, ale nie od Oskara
▪Amelia nie otrzymała kwiatów
▪Julia nie jest towarzyszką Fryderyka

Ćwiczenia: 
·	Korowód skojarzeń 
Utwórz  10  wyrazowy  korowód  skojarzeń rozpoczynając  hasłem mleko,  a  kończąc  słowem dym. Następnie powróć do hasła wyjściowego za pomocą innych skojarzeń.·
·	Brakujące ogniwo
Mając trzy człony analogii a, b, c, poszukaj ostatniego członu d. 
Przykład: cytryna-kwaśny / cukier-.......... (słodki)

człowiek-dom / pies...(buda)
kamień-twardy/ wrzątek...(gorący)
fiat-samochód / mewa...(ptak)
miasto-dom / pociąg-...(wagon)
fiat-pojazd / orzeł...(zwierzę)
żaba-kijanka / motyl-...(gąsienica)
długopis-wkład / lampa-...(żarówka)
pagórek-góra / morze-...(ocean)
pies-szczekać / zegarek...(tykać)
dom-mieszkać / książka-...(czytać)
pociąg-stacja / winda-...(piętro)
pokój-wojna / mowa-...(milczenie)
samochód-benzyna / krowa-...(trawa)
deszcz-chmura / roślina-...(nasienie)
Indianie-wódz / karty-...(as)
rumak-rycerz / miotła-...(czarownica)
węgiel-drzewo / bursztyn-...(żywica)
minuta-zegarek / dzień-...(kalendarz)
olbrzym-mały / węgiel-...(biały)
renifer-śnieg / wielbłąd-...(piasek)

·	Skojarzenia
Wypisz co najmniej trzy bliższe i dalsze skojarzenia do podanych wyrazów. 
Przykład: ”rzeka”-woda, strumyk, kąpać się, most

·KSIĘŻYC
·AMERYKA
·OKO
·ŚNIEG
·RÓŻA

·	Słowotwórstwo
Wypisz jak najwięcej słów, które można utworzyć z liter słowa „KONTROWERSJA”, "CZAROWNICA", "MAKULATURA", "PARASOL"

·	Zdania
Napisz jak najwięcej pięciowyrazowych sensownych zdań, w których każdy wyraz zaczyna się na zadaną  literę.  Nie  wolno  powtarzać  raz  użytego  wyrazu.  Nie  wolno  również  przestawiać  podanej kolejności liter.

·K...b...n...w...r...
·C...i...u...b...f...
·G...j...n...d...ż..
.·E...ł...i...k...a...

