
Dzieci w przedszkolu bawią się wesoło,
Wszystkie zabawki rozrzucone wkoło!
Kredki i pędzle leżą w różnych kątach,

A teraz pora bałagan posprzątać!

W naszym przedszkolu jest wesoło i kolorowo!  
Różne zabawki i przybory pomagają dzieciom w rozwijaniu 

zainteresowań, pasji i wiedzy o świecie. A każdy przedszkolak 
wie, że gdy skończy się zabawa, trzeba zrobić porządek  

i odłożyć wszystko na swoje miejsce. Dziś był wyjątkowo 
kreatywny dzień i trzeba się nagłowić, żeby odszukać 

wszystkie przedmioty, których brakuje na półkach.  
Wytężcie zatem wzrok i do dzieła!

• 48 okrągłych kafelków
• 6 skrzyneczek do 

samodzielnego złożenia

• żeton bałaganu
• niniejsza instrukcja

48 okrągłych kafelków żeton bałaganu
6 skrzyneczek do  

samodzielnego złożenia

Zawartość:

Wariant I: Miotła
Przyklepujecie żeton bałaganu wtedy, gdy znajdziecie 3 kafel-
ki z identycznym przedmiotem!
Gracz, który przyklepie żeton i poda prawidłową nazwę 
przedmiotu, zdobywa te 3 kafelki.

Wariant II: Odkurzacz
Przyklepujecie żeton, gdy na właśnie odwróconym kafelku 
znajdują się 2 przedmioty widoczne na 2 innych kafelkach, 
natomiast trzeciego przedmiotu nie ma na żadnym z tamtych 
dwóch. Gracz, który przyklepie żeton bałaganu i poda nazwę 
przedmiotu bez pary, zdobywa 3 kafelki.

Proponując dzieciom wspólną zabawę w Bałagan w przedszkolu skupiamy się 
przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności koncentracji uwagi na materiale 
obrazkowym, analizowaniu i porównywaniu kart na podstawie ustalonej reguły, 
hamowaniu narzucającej się reakcji czy nazywaniu przedmiotów z najbliższego 
otoczenia. Proponowane jest kilka wariantów gry, dlatego sprawdzi się ona 
dobrze w zabawie zarówno z młodszymi, jak i starszymi przedszkolakami.

Grę Bałagan w przedszkolu można wykorzystać do pracy podczas terapii dzieci 
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Poza trenowaniem wspomnianych umie-
jętności pokazujemy możliwość różnorodnego wykorzystania tego samego 
materiału zadaniowego. Zwiększamy tym samym elastyczność poznawczą, 
która dla dzieci z tymi rodzajami zaburzeń jest dodatkowym wyzwaniem.  
Z kolei konieczność nazywania wybranych obrazków pod presją czasu zwięk-
sza kompetencje językowe wśród dzieci z zaburzeniami rozwoju językowego. 
Polecam Bałagan w przedszkolu do zabawy z  dziećmi od 4. roku życia.

Aleksandra Magda, psycholożka, specjalistka z zakresu psychologii  
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Opinia psychologa:



Będziecie porównywać wyłożone na stole kafelki. Kto odnaj-
dzie parę identycznych przedmiotów, zdobędzie dwa kafelki. 
Celem gry jest zdobycie największej liczby kafelków.

Wybierzcie po jednej skrzyneczce i złóżcie je. Odwróćcie ob-
razkami do dołu 48 okrągłych kafelków, pomieszajcie je i roz-
łóżcie na środku. Następnie odwróćcie jeden dowolny kafelek 
obrazkiem do góry.

Rozpoczyna gracz, który ma najlepiej ułożone włosy. Jeśli nie 
możecie ustalić, kto to, rozpoczyna najstarszy. Dalsza kolej-
ność następuje zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

W swojej kolejce odwróć dowolny zakryty kafelek i połóż go 
tak, aby wszyscy mogli go zobaczyć. Zrób to sprawnie, żeby 
wszyscy w tym samym momencie zobaczyli, co jest na drugiej 
stronie.

Następnie wszyscy grają jednocześnie! Porównajcie obrazki 
na odkrytych kafelkach. Czy widzicie 2 identyczne przed-
mioty?

– Nie! Wszystkie są różne!
Nic się nie dzieje. Kafelki pozostają odkryte na stole.

– Tak! Na dwóch kafelkach znajduje się ten sam przedmiot!
Trzeba działać szybko! Kto zauważy 2 identyczne przedmioty, 
ten stara się położyć rękę na żetonie bałaganu. Gracz, któremu 
uda się to jako pierwszemu, musi podać nazwę tego przedmiotu.

– Nazwa się zgadza!
Brawo! W nagrodę zabierz oba kafelki, na których znajdują się 
nazwane identyczne przedmioty, i schowaj w swojej skrzy-
neczce.

– Nazwa się nie zgadza albo nie ma dwóch identycznych 
przedmiotów na kafelkach!
Niestety musisz odłożyć jeden ze zdobytych kafelków do pu-
dełka. Gdy nie masz żadnych kafelków do oddania, nie możesz 
rywalizować w następnej kolejce.

Następny gracz odwraca kolejny kafelek.

Gra kończy się w momencie, gdy nie ma już żadnego kafelka 
do odwrócenia. Gracze wyjmują swoje kafelki ze skrzyneczek, 
układają w stosiki i ustawiają je obok siebie. Kto ma najwyższy 
stosik z kafelków, wygrywa grę! W przypadku remisu dzielicie 
się zwycięstwem.

Gdy opanujecie podstawową grę, możecie spróbować poniż-
szych wariantów. Sprawią, że rozgrywka będzie wymagała 
jeszcze więcej sprytu i spostrzegawczości.

Cel gry:

Przygotowanie gry:

Rozgrywka:

Zakończenie gry:

Warianty dla zawodowców:


