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CO ZROBIĆ, GDY BLISKA OSOBA 

MA PROBLEMY Z PAMIĘCIĄ, 

ORIENTACJĄ, ROZPOZNAWANIEM

PRZEDMIOTÓW 

CZY TEMPERATURY? 

JAK MOŻNA JEJ POMÓC? 
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Bardzo dużo zależy od rodziny i opiekunów, którzy na co dzień przebywają z osobą z zaburzeniami 

poznawczymi. To ich praca, cierpliwość, ciepło i wspólnie spędzony czas mogą nie tylko 

w znacznym stopniu zahamować postęp zaburzeń, ale nawet je cofnąć. Wspólne ćwiczenia 

z bliskimi, w domowej atmosferze i znanym otoczeniu, są niezwykle skuteczne, a jednocześnie 

mogą być naprawdę proste. Znajome twarze, budzące poczucie bezpieczeństwa środowisko 

i dostosowanie ćwiczeń do prywatnych zainteresowań osoby chorej - to wszystko sprawia, 

że zadania aktywizujące wykonywane w domu są niezwykle skuteczne. Dodatkową ich zaletą jest 

możliwość przygotowania przez rodzinę zestawów bardzo niskim kosztem (przykłady poniżej). 

Niniejszy poradnik zawiera propozycje treningu do codziennej pracy z osobami, których stan 

wymaga wspomagania pamięci i usprawniania procesów poznawczych. 

W wykonywaniu tych ćwiczeń konieczny jest aktywny udział opiekuna, który powinien ćwiczyć 

z chorym z cierpliwością i wyrozumiałością, najlepiej w formie zabawy. 

Zachęcamy do potraktowania poniższego zestawu jako 

przykładu, który można dowolnie modyfikować. 

W miejsce rozpoznawanych i zapamiętywanych 

przedmiotów, zakończeń tytułów książek i filmów, 

czy uzupełnianych przysłów można – po kilku dniach 

codziennej pracy – wstawić nowe, własne przykłady 

związane z zainteresowaniami chorego. 

Do codziennego wykonywania ćwiczeń usprawniających 

nie potrzeba specjalistycznych materiałów. 

Rysunki można wyciąć z gazet, czasopism lub ulotek reklamowych; zdania z brakującymi słowami

napisać na tekturowych kartonach, czy też kartkach z bloku (poniżej znajdują się szczegółowe 

opisy i wskazówki jak je krok po kroku wykonać). 
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Przede wszystkim ważna jest jednak rozmowa i kontakt emocjonalny z osobą chorą. Czas, który 

się spędzi na wspólnym treningu, uwaga oraz zainteresowanie okazane choremu – wszystko to 

w sposób znaczący może poprawić jego stan emocjonalny, samopoczucie i kondycję psychiczną.

Może również przyczynić się do poprawy relacji między opiekunem a jego podopiecznym. 

ĆWICZENIE 1

Materiały:

PROPOZYCJE ĆWICZEŃ

ĆWICZENIE 2

Życzymy owocnego i przyjemnego treningu

Przedzielona na pół kartka (A4) 
Po lewej stronie przyklejony obrazek przedmiotu
Po prawej stronie napisana nazwa tego przedmiotu

Polecenie:

(zasłonięta prawa strona kartonu) Nazwij przedmioty przedstawione na obrazkach
(zasłonięta lewa strona) Przeczytaj nazwy przedmiotów i je zapamiętaj

Materiały:

Kartka papieru
Długopis /ołówek

Polecenie:

Powtórz na głos nazwy przedmiotów z poprzedniego ćwiczenia
Zapisz nazwy przedmiotów z poprzedniego ćwiczenia

ĆWICZENIE 3

Materiały:

Kartka papieru (A4) z zapisanymi zdaniami, w których brakuje przyimka 

Polecenie:

Uzupełnij tekst i przeczytaj na głos zdania

Ważne:

(np. Łyżkę wkłada się ... garnka, Dywan leży ... podłodze, Samochód jeździ ... ulicy itp.)

Podczas pierwszej części tego ćwiczenia karty z obrazkami i podpisami powinny być schowane.

Ważne:

W uzupełnianych zdaniach koniecznie należy użyć tych samych słów, które były do zapamiętania 

w poprzednich ćwiczeniach. 
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ĆWICZENIE 4

Materiały:

Kartka papieru (A4) z zapisanymi przymiotnikami (np. duży, brzydki, chudy, mocny, itp.) 

Długopis /ołówek

Polecenie:

Napisz przeciwieństwa podanych wyrazów, a następnie opowiedz o tym, co tak możesz określić

ĆWICZENIE 5

Materiały:

Przedzielona na pół kartka (A4) 
Po lewej stronie przyklejony obrazek trójwymiarowej figury
Prawa strona kartki pusta

Polecenie:

Przerysuj figurę widoczną na obrazku

ĆWICZENIE 6

Materiały:

5 kartek w różnych jednolitych kolorach (np. 1 czerwona, 1 niebieska, 1 zielona itp.)
Mogą też być przedmioty w jednolitych kolorach (np. wałek plasteliny w jednym kolorze, 
jednokolorowy balon, czy jednokolorowa kostka mydła)
Czysta kartka papieru 
Długopis /ołówek

Polecenie:

Nazwij kolory, które widzisz
Zapisz ich nazwę

ĆWICZENIE 7

Materiały:

Kartka (A4) z zapisanymi kilkoma tytułami znanych książek bądź filmów 
W tytule brakuje jednego słowa (np. Ogniem i..., 120 przygód Koziołka... itp.)

Polecenie:

Uzupełnij brakujące słowo w tytule

Ważne:

Tytuły nie muszą być powszechnie znane. Ważne, żeby były znane osobie wypełniającej ćwiczenia.
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ĆWICZENIE 8

Materiały:

Kartka (A4) z kilkunastoma prostym stwierdzeniami, z których część jest prawdą, a część nie 

(np. Przez Kraków przepływa Wisła, Kot szczeka, 1000 metrów to 2 kilometry, Stokrotka jest 

kwiatem, itp) 

Polecenie:

Odpowiedz na pytanie, czy przeczytane zdanie jest prawdą czy nie
Jeżeli podane zdanie nie jest prawdą – podaj prawidłową odpowiedź

ĆWICZENIE 9

Materiały:

Kartka (A4) z kilkoma znanymi przysłowiami, w których brakuje jednego słowa (np. ... z wozu, 

koniom lżej, Niedaleko pada jabłko od... itp.)

Polecenie:

Uzupełnij ustnie przysłowia, następnie wpisz brakujące słowo
Opowiedz, co te przysłowia oznaczają
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Poradnik został przygotowany w ramach projektu:

Krakowskie Centrum Informacji i Wsparcia dla Opiekunów Osób Niesamodzielnych

(numer projektu: RPMP.09.02.02-12-0446/17)

finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Małopolskiego 2014-2020 w kwocie 2 770 209,58 PLN.

Opracowanie merytoryczne:

Agata Ptasznik-Czyż - psycholog, psychoterapeuta

Realizatorzy projektu:

Fundacja Pełna Życia (dawniej Fundacja Hipoterapia)

31-133 Kraków, ul. Dunajewskiego 5/29

tel.: + 48 726 30 10 40

www.pelna-zycia.pl

MATIO Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę

30-507 Kraków, ul. Celna 6

tel.: +48 12 292 31 80

www.mukowiscydoza.pl

Gmina Miejska Kraków

www.krakow.pl

www.wsparciekrakow.pl
Siedziba projektu, os. Szkolne 14, 31-976 Kraków, al. Daszyńskiego 22, 31-534 Kraków

e-mail: kontakt@wspraciekrakow.pl, tel.: 512 361 898; 510 742 669; 512 361 939


