
Ćwiczę z głową

Ćwiczenia pamięci  
i innych funkcji poznawczych  na  
Opracowanie merytoryczne
Małgorzata Dzienniak, Barbara Malinowska

4
tygodnie

część 2



2 3

Żółte – 

Zielone – 

Czarne – 

Białe – 

Czerwone – 

TYTUŁEM wprowadzenia...

Coraz więcej osób po 65. roku życia zaczyna doświadczać problemów z pamięcią, uwagą czy dobo-

rem słów. Towarzyska rozmowa staje się kłopotliwa, trudniej skupić się na oglądanym filmie czy  

czytanej książce, pamiętać o  terminach spotkań, planować działania. Taki stan może mieć wiele  

przyczyn, często niestety są to pierwsze symptomy choroby. Problemy z pamięcią początko-

wo mogą być dyskretne i trudne do uchwycenia przez otoczenie. Z upływem czasu trudność 

zaczynają sprawiać już nawet proste czynności, jak: ubieranie się, kąpiel, jedzenie czy orien-

tacja we własnym mieszkaniu. Osoba, która doświadcza deficytów, potrzebuje coraz więcej 

wsparcia i zrozumienia bliskich.

Ćwiczenia, które oddajemy do Państwa rąk, mają pomóc w stymulowaniu zachowanych zdolności 

poznawczych osoby chorej, w podtrzymywaniu bliskiej z nią relacji, lepszym poznaniu jej możliwości,  

które czasem przeceniamy, a  czasem wręcz przeciwnie. Jednym z  najważniejszych aspektów jest  

jednak wykorzystanie ćwiczeń do lepszej organizacji wspólnie spędzanego czasu, kiedy rozmowa 

o bieżących wydarzeniach i o przeszłości nie jest już możliwa. 

Z naszego doświadczenia wynika, że osoby z postępującymi zaburzeniami funkcji poznawczych 

są w  stanie wykonywać ćwiczenia, szczególnie te językowe, nawet na zaawansowanym etapie  

choroby, potrzebują jednak pomocy osób trzecich. Często wystarczy powtórzyć lub dodatkowo  

wyjaśnić instrukcję, podpowiedzieć literę, sylabę, rozwinąć opis, pokazać przykład, zachęcić, 

pochwalić i okazuje się, że chory poradzi sobie nawet z trudniejszymi zadaniami, często zaskaku-

jąc zachowaną wiedzą i umiejętnościami, podczas gdy pozostawiony z tym materiałem sam, byłby 

całkiem bezradny. Chorzy potrzebują pokierowania ich uwagą, przypominania kolejności działań 

w rozmaitych czynnościach, zarówno tych codziennych, jak i tych z treningu poznawczego. Należy 

też pamiętać, że osoba chora potrzebuje znacznie więcej czasu na wykonanie najprostszych czyn-

ności niż zdrowa.

Warto podkreślić, że nawet kiedy pacjent traci umiejętność czytania i pisania, to nadal może wyko-

nywać zawarte w tej książeczce ćwiczenia, jeśli tylko opiekun zaangażuje się w pomoc. 

Mamy nadzieję, że przygotowany przez nas zestaw ćwiczeń pozwoli lepiej zorganizować czas cho-

rych, da pretekst do wspólnych działań, pomoże bliskim lepiej zrozumieć problemy chorego,  

być może będzie też ważną próbą cierpliwości, ale przede wszystkim pozwoli i choremu, i opieku-

nowi poczuć choć odrobinę satysfakcji.

1 tydzieńJaka jest teraz pora roku? 

Proszę wybrać TRZY określenia pasujące do obrazka.

Proszę przekreślić wszystkie litery B.

miesiącdzień rok

WYSOKIE

KWITNĄCE

LIŚCIASTE

LODOWATE

WANILIOWE

WEŁNIANE

Autorki

Co jest...
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Proszę podkreślić jedną pasującą czynność.

Warszawa

Gdańsk

Północ

Południe

WschódZachód

Poznań

Zakopane

Lublin

Proszę jeszcze raz spojrzeć na mapę i zaznaczyć  
właściwą odpowiedź.

Proszę podkreślić właściwą nazwę.

Które dwa przedmioty NIE PASUJĄ do sypialni?

1 tydzień 1 tydzień

PIES: szczeka beka ucieka

KRET: tyje bije ryje

KURA:  płacze gdacze skacze

Proszę uważnie przyjrzeć się mapie, a następnie wykonać polecenia 
znajdujące się pod mapą.

Proszę pokazać, gdzie jest Warszawa.

Proszę pokazać, gdzie jest Poznań.

Proszę pokazać, gdzie jest Lublin.

Proszę pokazać, gdzie jest Gdańsk.

Proszę pokazać, gdzie jest Zakopane.

Czy Zakopane leży na południu Polski? TAK NIE

Czy Poznań leży na wschodzie? TAK NIE

Czy Warszawa leży w centrum Polski? TAK NIE

Czy Lublin jest na zachodzie?    TAK NIE

Stolicą Polski jest: WARSZAWA KRAKÓW

Polskie morze to: ADRIATYK BAŁTYK

Polskie góry to: TATRY ALPY

Nadmorskim miastem jest: ŁÓDŹ GDYNIA

Znana górska miejscowość to: ZAKOPANE KOŁOBRZEG
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1.

2.

3.

4.

Która nazwa jest prawidłowa?1 tydzień tydzień2
Zjadamy ją na śniadanie. PÓŁKA BUŁKA

Alkohol robiony z winogron. WINO KINO

Znosi jajka. GÓRA KURA

Kisimy w niej kapustę. BECZKA TECZKA

Co się nie zgadza na tym obrazku?

Jaka jest teraz pora roku? 

Proszę wybrać TRZY określenia pasujące do obrazka.

miesiącdzień rok

ZGRABNA

MŁODA

KRZACZASTA

MIGDAŁOWA

ATRAKCYJNA

PRZEJRZYSTA

Wyłożyć jajecznicę na talerz.

Przygotować jajka i masło.

Rozgrzać masło na patelni.

Wbić jajka na rozgrzaną patelnię i szybko wymieszać.

Chce Pan/Pani zjeść jajecznicę. Proszę uporządkować czynności.

Proszę dokończyć zdania.

Miód jest słodki, a cytryna 

Zima jest mroźna, a lato

Podłoga jest twarda, a poduszka

Dzień jest jasny, a noc 
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Które zwierzęta nie istnieją? Proszę przekreślić.tydzień tydzień22

Co się nie zgadza na tym obrazku?

Który przedmiot NIE PASUJE do kuchni?

SZOSTAK  BORSUK  JASZCZURKA  ZBUBEK    

TATAR  ŻBIK  ABARAK  ŻÓŁW  KASZALOT

Która nazwa jest prawidłowa?

Polski pieniądz. MAKÓWKA ZŁOTÓWKA

Niezbędny w samochodzie. SILNIK PILNIK

Mieszka w mrowisku. MAKÓWKA MRÓWKA

Mieszkają w nim kury. PIÓRNIK KURNIK

Proszę przekreślić wszystkie cyfry 8.
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Długie – 

Tłuste – 

Słodkie – 

Lekkie – 

Szybkie – 

Co jest...
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tydzień tydzień32 Proszę połączyć słowa w pary.

Proszę podkreślić jedną pasującą czynność.

STADO PSÓW

SFORA KRÓW

KLUCZ WILKÓW

WATAHA ŻURAWI

WIATR wieje sieje pieje

DESZCZ siada pada gada

SŁOŃCE leci kleci świeci

Jaka jest teraz pora roku? 

miesiącdzień rok

Proszę wybrać TRZY określenia pasujące do obrazka.

URODZINOWY

KISZONY

KOSTROPATY 

DREWNIANY

KREMOWY

SŁODKI

Które kwiaty NIE ISTNIEJĄ? Proszę przekreślić.

Proszę dopasować kolor do obrazka.

GOŹDZIK  RUBIK  RÓŻA GROBNICA GAPIUCH    

TRETES  LILIA  KONWALIA PUK  MAK
Proszę uzupełnić zdania odpowiednimi liczbami.

Rok ma          miesięcy.

Tydzień ma          dni.

Kot ma          łapy.

Człowiek ma          ręce.

Stół ma          nogi.

Godzina ma          minut.

Doba ma          godziny.

Stulatek ma          lat.
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tydzień tydzień33 Proszę podkreślić jedno pasujące słowo.

LEKARZ leczy beczy skrzeczy

PIOSENKARZ ziewa zwiewa śpiewa

MALARZ maluje pluje żuje

Proszę przekreślić wszystkie słowa „do”.

do   po   co   no   do    po   co   no   co   no   do   po   co   no   

do    po     co   no   no   do   co   do   do   no    co   po   

co  co   no   do   po   co   no   po    co   no   do    po   co   

Która nazwa jest prawidłowa?

Człowiek, który nie pije alkoholu. ABSTYNENT ABSZTYFIKANT

Gra w filmach i serialach. AUTOR AKTOR

Człowiek, który poleciał w kosmos. KOSMITA KOSMONAUTA

Rosną na brzegu jeziora i rzeki. SZUWARY SZARAWARY

Które DWA przedmioty NIE PASUJĄ do łazienki?

Co jest mniejsze?

Co się nie zgadza na tym obrazku?

wieś – miasto

kontynent – kraj

morze – jezioro

kałuża – staw
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tydzień tydzień43 Proszę wpisać w każdą kratkę imię męskie rozpoczynające się 
na podaną literę.

A S E

K J L

Z M P

Jaka jest teraz pora roku? 

miesiącdzień rok

Proszę wybrać TRZY określenia pasujące do obrazka.

PUSZYSTY WYŚCIGOWY

OSOBOWY POMIDOROWY

OSTRY BEZPIECZNY

Proszę podkreślić jedną pasującą czynność.

Które DWA przedmioty NIE PASUJĄ do ogródka?

SAMOCHÓD czuje hamuje wariuje

SAMOLOT świeci  szpeci leci

OKRĘT płonie zionie tonie

Proszę podkreślić właściwe zakończenie przysłowia.

1. Kto pod kim dołki kopie...

… ten ma łopatę. … ten sam w nie wpada.

2. Kto rano wstaje, ...

… temu Pan Bóg daje. … ten jest niewyspany.

3. Czego Jaś się nie nauczy...

… tego Jan nie będzie umiał. … z tego go przepytają.

4 Czym skorupka za młodu nasiąknie…

… tym do śmierci śmierdzi.  … tym na starość trąci.

5. Nie rób drugiemu…

… co tobie niemiłe. … co ci mogą udowodnić.

Proszę dokończyć zdania.

Na skrzypcach gra skrzypek, a na gitarze

W drukarni pracuje drukarz, a w piekarni

W aptece kupujemy leki, a w księgarni

W teatrze oglądamy sztukę teatralną, a w kinie 
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Chce Pan/Pani zrobić zakupy. Proszę uporządkować czynności.

Proszę przekreślić wszystkie liczby „69”.

Co się nie zgadza na tym obrazku?

tydzień tydzień44 Która nazwa jest prawidłowa?

Urządzenie do obliczeń 
matematycznych. KALKULATOR ALTERNATOR

Sprawdza bilety w pociągu. KONSTRUKTOR KONDUKTOR

Elegancki strój męski. FRAK WRAK

Trzymamy w nim przetwory, 
kiszonki, miód. STROIK SŁOIK

Co jest większe?

minuta – godzina

kilometr – metr

miesiąc – rok

kwadrans – doba

Proszę dopasować kolor do obrazka.

1.

2.

3.

4.

Pójść do sklepu.

Zrobić listę zakupów.

Zapłacić i sprawdzić rachunek.

Przygotować odpowiednią kwotę pieniędzy.

98   69   88   33   98    69   88   33   88   33   98   69   88   33   

98    69     88   33   33   98   88   98   98   33    88   69   88  88   

33   98   69   88   33   69    88   33   98    69   88   69   88
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tydzień4 Które imiona damskie nie istnieją?

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie, przechowywanie w systemach wyszukiwania informacji i transmitowanie w jakiejkolwiek postaci za 
pomocą jakichkolwiek metod elektronicznych, mechanicznych, kserograficznych, rejestracyjnych i innych jest zabronione bez uprzedniej pisemnej  
zgody posiadacza praw autorskich.

Dołożono wszelkich starań, aby informacje zostały w niniejszej publikacji przedstawione jak najdokładniej. Ani Wydawca, ani Autorzy nie 
mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności za błędy czy jakiekolwiek konsekwencje wynikające z opierania się na informacjach przed-
stawionych w niniejszej publikacji. 

Niniejsza publikacja nie zawiera żadnych stwierdzeń ani zaleceń faworyzujących stosowanie jakiegokolwiek leku czy związku chemicznego 
będącego aktualnie przedmiotem badań klinicznych.

Opinie wyrażone w niniejszej publikacji nie muszą być zgodne z opiniami Wydawcy lub Grantodawcy.
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KATARZYNA         STATECZKA         KUSIA        BASIA          TERESKA

CALINECZKA     JANINA       RENATA      BURKA      KURYNKA

Proszę uważnie przeczytać tekst i odpowiedzieć na pytania.

Koty są obecnie najpopularniejszymi zwierzętami domowymi na świecie. 

Przeciętna długość życia kota żyjącego na wolności to 8 lat, ale w domu, 

przy odpowiedniej pielęgnacji, kot może żyć nawet 20 lat. Najdłużej żyjący 

kot w historii przeżył 38 lat i 3 dni. 

Warto wiedzieć, że koty z natury są bardzo towarzyskie, mimo że uchodzą 

za samotników. W przeciwieństwie jednak do psów, machanie ogonem jest 

u nich oznaką zdenerwowania, a nie zachętą do zabawy. Bardzo lubią ścigać  

szybko poruszające się przedmioty i wspinać się na drzewa, mają jednak 

kłopoty, żeby samodzielnie z nich zejść.

O jakim zwierzęciu opowiada tekst?

Jak długo żyje kot na wolności?

Jak długo żył najstarszy kot w historii?

Co oznacza u kota machanie ogonem?

Co lubią koty?

Co sprawia im trudność?
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