
TEKST BLOGOWY 

  

JAK POMÓC DZIECKU W NAUCE 

5 TRIKÓW, KTÓRE POZWOLĄ CI WYKORZYSTAĆ KARTY EDUKACYJNE 

  

10-letnia Ania nie potrafi zapamiętać reguł matematycznych. Mylą jej się 

pitagorasy, kąty proste, równania z niewiadomymi… Na samą myśl o tabliczce 

mnożenia ma łzy w oczach… 12-letni Tomek zaś świetnie radzi sobie z 

matematyką, natomiast nie wchodzą mu do głowy nowe słówka z języka 

angielskiego. Czy Twoje dziecko również boryka się z nauką jak Ania i Tomek? 

Nie wiesz jak mu pomóc? Na ratunek śmigają już do Ciebie magiczne karty 

edukacyjne. 

 

KART EDUKACYJNE - CO TO JEST? 

Karty edukacyjne są to niewielkie dwustronne kartoniki, takie wielkości zwykłych 

kart do gry. Nie znajdziesz tu jednak klasycznych regułek wyciągniętych z 

podręcznika. 

Do nauki angielskiego wykorzystasz karty ilustrowane, na których znajdziesz zwroty 

i wyrażenia angielskie wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Takie, które są 

niezbędne w codziennej rozmowie.  Bez uciążliwych reguł gramatycznych oraz bez 

ciągnącej się litanii wyjątków. A dla najmłodszych pociech odkryjesz karty z 

obrazkami, takimi jak zwierzątka, zabawki, ubranka oraz jedzenie i picie. Na rynku 

dostępne są rozmaite wersje, dostosowane zarówno do wieku, jak i umiejętności 

Twojego dziecka. 



Na kartach do nauki matematyki znajdziesz natomiast reguły matematyczne wraz z 

taktyką, która spowoduje, że Twoje dziecko momentalnie je zapamięta. 

Jak korzystać z kart edukacyjnych? Jest mnóstwo możliwości. Dzisiaj poznasz 

zaledwie 5 z nich. Tych moich ulubionych. Takich, które zamienią żmudną naukę w 

zabawę. Pokażę Ci je na przykładach. 

  

MAMA ZOSIA GRA Z TOMKIEM 

Jak już wiesz, Tomek ma kłopoty z nauką języka angielskiego. Mama Zosia bierze 

więc do ręki karty edukacyjne. Następnie wraz z synem dzieli je na dwie części, po 

jednej dla każdego gracza. Grę rozpoczyna Tomek. Najpierw czyta polską wersję 

wyrażenia, a następnie prosi mamę o podanie wersji angielskiej. Gdy padnie 

odpowiedź, nadchodzi kolej na Tomka. Teraz chłopiec podaje wersję angielską, a 

mama polską. I tak na zmianę tłumaczą poszczególne słowa i wyrażenia. Zosia 

przypomina sobie to, czego nauczyła się na studiach. Tomek z kolei chce wygrać za 

wszelką cenę. Pochłonięty rywalizacją z mamą, nawet nie zauważa, jak całe zdania 

same wchodzą mu do głowy. Dodatkowo, za każdą poprawną odpowiedź każdy 

gracz dostaje punkty. 

  

TOMEK GRA Z RÓWIEŚNIKAMI 

W szkole nauczycielka zapowiedziała klasówkę z angielskiego. Na Tomka i jego 

kolegów pada blady strach. Chłopiec biegnie więc do domu i żali się mamie. Zosia 

uspokaja syna i przypomina mu, jak poprzedniego dnia razem się uczyli z pomocą 

kart edukacyjnych. 

Następnie w szkole Tomek opowiada kolegom o kartach. Tuż po lekcjach pędzą już 

we czwórkę do domu Tomka. Wyciągają karty edukacyjne. Najpierw postanawiają 

grać podobnie jak z mamą, tylko parami. Po pewnym czasie zmieniają lekko zasady 



gry. Teraz już każdy liczy jedynie na siebie. A kto poda najwięcej prawidłowych 

odpowiedzi, zdobędzie najwięcej punktów i wygra zawody. 

  

JAK WYKORZYSTAĆ KARTY EDUKACYJNE DO SAMODZIELNEJ NAUKI? 

Kolejnym, trzecim już sposobem, jest samodzielna nauka dziecka. 

Ania trzęsie się ze strachu przed klasówką z tabliczki mnożenia. Próbuje wkuwać na 

pamięć, ale nic z tego nie wychodzi. Zaczyna płakać. Zaniepokojony tato pragnie 

pomóc córeczce. Wręcza jej zatem karty edukacyjne z matematyki. Następnie prosi 

dziewczynkę, by najpierw sama spróbowała się z nich pouczyć. Ania wraca więc do 

swojego pokoju i wybiera te karty, które dotyczą tabliczki mnożenia. Ku wielkiej 

radości znajduje proste rymowanki. Bez najmniejszej nawet trudności zapamiętuje 

znienawidzoną tabliczkę mnożenia. A z klasówki dostaje piątkę. 

  

A CO POWIESZ NA GRĘ W DOMINO? 

Pamiętasz z dzieciństwa grę w domino? Tak, to rozwiązanie dostosujesz również do 

kart edukacyjnych. 5-letni Jaś nie chodzi jeszcze do szkoły, ale już w przedszkolu 

uczy się angielskiego. Aby pomóc synowi jego mama sięga po karty edukacyjne dla 

najmłodszych. Zobacz, są na nich między innymi zwierzątka, ubrania czy też 

zabawki. Tak jak klocki domina, dopasowuje z dzieckiem, powiedzmy zwierzątka. 

Razem dokładają klocek z kolejnym zwierzęciem, a dziecko podaje angielskie 

słówko. 

 

PAMIĘTASZ GRĘ W MEMORY? 

Z najmłodszymi pociechami, takimi jak Jaś, zagrasz również w memory. 



Mama chłopca układa karty obrazkami do dołu, a Jaś odkrywa je, szukając par. Aby 

zgarnąć parę, maluszek najpierw mówi angielskie nazwy. Albo powtarza za mamą. I 

tak poznaje nowe słówka, a samą naukę kojarzy jedynie z zabawą. 

  

GDZIE WYKORZYSTAĆ KARTY EDUKACYJNE? 

Do tej pory Twoim oczom ukazały się magiczne sposoby wykorzystania kart w 

domu. A przecież karty wykorzystasz również poza domem. Idziesz z dzieckiem na 

spacer do parku? Weź ze sobą karty. To umili Wam wędrówkę. 

Twoje dziecko nudzi się podczas długiej jazdy samochodem, a każda Wasza podróż 

to katorga?. Zabierasz więc ze sobą mnóstwo zabawek czy książeczek. A każda z 

nich zajmuje maluszka dosłownie na 5 minut. Weź zatem ze sobą karty edukacyjne, 

a podróż minie Wam błyskawicznie. 

Czeka Cię wizyta u lekarza? Spójrz, poczekalnia jest świetnym miejscem na 

wyciągnięcie z torebki kart. Zajmiesz zarówno dziecko, jak i siebie. Skupisz się na 

zabawie, co odciągnie Twoje myśli od wizyty medycznej. 

Pokazałam Ci dzisiaj zaledwie 5 zabaw przy użyciu kart edukacyjnych. A możliwości 

jest o wiele więcej. 

 Znasz jeszcze inne tajemne sposoby jak wykorzystać karty edukacyjne żeby pomóc 

Twojemu dziecku w nauce? Podziel się nimi w komentarzu. 

 


