
Rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego u dzieci.

Drodzy Rodzice! 
 W opiniach z poradniczęsto znajduje się zalecenie „rozwijać myślenie

przyczynowo – skutkowe” , dziś chciałabym przekazać Wam informacje w jaki
sposób w warunkach domowych można realizować to zalecenie. 
Czym jest „myślenie przyczynowo – skutkowe?”

Myślenie  przyczynowo-skutkowe  to  zdolność  do  przewidywania
konsekwencji  pewnych  działań,  jak  również  wskazywania  powodów  dla
zaistniałych  sytuacji.  Łączy  się  też  z  rozwijaniem  m.in.  pamięci,
spostrzegawczości,  wyobraźni.  To  ważna  zdolność  dla  skutecznego
planowania i unikania błędów!

Edyta Gruszczyk – Kolczyńska  w  książce “Dziecięca matematyka” tłumaczy:
“Rozumowanie przyczynowo-skutkowe jest obecne w większości sytuacji, w 
których dziecko uczestniczy. Sztuka polega na tym, żeby je wydobyć i skłonić 
dziecko do myślenia przyczynowo-skutkowego.”

Przykładowe zabawy:

Co by było gdyby…? – zadajemy dziecku pytanie np. co byłoby gdyby auto
nie miało kół, deszcz byłby słodki, woda była gęsta.

Kolejność   czynności  w  życiu  codziennym -   określanie  kolejności
wykonywanych  czynności  w  osiągnięciu  celu  np.  podczas  zabawy  lub  w
sytuacjach życia codziennego, np. pytamy dziecko, co trzeba zrobić, żeby wyjść
na spacer,  umyć ręce,  zbudować wieżę  z  klocków, zrobić  herbatę,  wyjść  na
spacer gdy jest zimno. 

Słuchanie bajek,  opowiadań z  prostym morałem -  określanie  sytuacji  „co
powinien zrobić bohater , aby...”, np. po wysłuchaniu bajki o Trzech Świnkach
dziecko  mówi,  co  powinny   zrobić  wszystkie  świnki  ,  aby  ich  domy  były
bezpieczne. 

Nauka dostrzegania kolejności występujących po sobie wydarzeń - np. po
wysłuchaniu  opowiadania  lub  bajki,  dziecko  stara  się  ustalić  kolejność
wydarzeń,  dorosły może pomóc dziecku, zadając pytania,  -  odróżnianie zdań
prawdziwych i fałszywych, dotyczących bajki, np. rodzic pyta, czy to prawda,
że Trzy świnki poszły do cyrku i.t.p.

Rysowanie wydarzeń z bajki – po wysłuchaniu bajki lub opowiadania, dziecko
rysuje historyjkę obrazkową, dotyczącą treści, może również narysować jedno



wydarzenie  i  opowiedzieć,  jakie  były  jego  przyczyny  i  co  się  stało  później,
rodzic może pomagać dziecku poprzez zdawanie pytań. 

Tworzenie własnych bajek– rysujemy dziecku dowolny przedmiot,  zwierzę,
prosimy  o  wymyślenie  historii  związanej  tą  ilustracją  albo  wymyślamy  z
dzieckiem naprzemiennie zdania tworząc kontynuacje bajki.

Segregowanie  przedmiotów  –  dzielimy   rzeczy,  przedmioty   według  np.
przeznaczenia,  wspólnych  cech  ,  np.  na  przedmioty  używane  w  kuchni,  w
ogrodzie, do zabawy, do jedzenia, ubrania i.t.p.. Zamiast przedmiotów można
wykorzystać  obrazki  lub  wycinki  z  gazet.  Poproś  dziecko,  by  umieściło
rysunki w odpowiednich grupach, z których każde ma swoje kryterium (np.
służą do spożywania - obrazki z pożywieniem).

Zabawy  badawcze  –  „Co  się  stanie  gdy?” Zabawy  z  wodą  i  produktami
kuchennymi.  Zabawy  dosyć  brudzące  ale  przynoszące  wiele  radości  z
eksperymentowania. Umożliwiają poznanie cech poszczególnych produktów. 
Potrzebujemy różnych kuchennych produktów sypkich i płynnych, mieszamy
je,  sprawdzamy  co  się  z  nimi  dzieje.  Można  też   kupić  dziecku  barwniki
spożywcze i wykorzystać inne produkty płynne np. mleko.
Sprawdzamy : Co się stanie, jak wymieszam wodę z mąką? Czy olej i woda się
zmieszają?  Jaki  kolor  będzie  miała  woda,  jeśli  dodam do  niej  kakao?  Czy
cukier rozpuści się w wodzie, w oleju?
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