
Temat: Figury geometryczne już wszyscy dobrze znamy.

Cele:
• kształtowanie umiejętności dekodowania informacji
• rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia
• kształtowanie umiejętności nazywania i rozróżniania figur geometrycznych 
• doskonalenie sprawności manualnej
• rozwijanie umiejętności wyrażania muzyki ruchem

Aktywność:
• matematyczna
• techniczna

1. Dziś poruszamy się przy piosence pt. „Dwa przysiady, obrót, skok!” – Urwiskowo
https://www.youtube.com/watch?v=fKECl8F-rCY

2. A teraz przypomnimy sobie figury geometryczne. Pobawimy się w zabawę „Co to za figura?”.
Rodzicu przeczytaj dziecku zagadki. Jesteśmy pewne, że wszystkie zagadki udało wam się odgadnąć.

Toczę, toczę się wesoło 
i do wszystkich macham wkoło. 

Początku nie mam ani końca, 
podobne jestem do słońca. (koło) 

 
Ta magiczna liczba 3 – zawsze towarzyszy mi. 

Mam 3 boki i wierzchołki, 3 mam kąty i odcinki. 
Twoja buzia mówi mi, że odgadniesz raz, dwa, trzy. (trójkąt) 

6.04.2021

Witamy wszystkie „Skrzaty” oraz ich Rodzinki  
po świątecznej przerwie.  
Jak Wam minęły święta?  

Mamy nadzieję, że spędziliście je w miłej,  
rodzinnej atmosferze, i że jesteście zdrowi  

i pełni chęci do wspólnej zabawy. 
Serdeczne podziękowania dla Rodziców  

za przesłane zdjęcia. Wasze koszyczki  
z pisankami były śliczne.

Chciałbym być sportowcem – to temat bieżącego tygodnia w naszej grupie. 

https://www.youtube.com/watch?v=fKECl8F-rCY


Powiem tylko: jestem szczery, ujrzysz u mnie boki 4, 
4 kąty i wierzchołki – obce mi są różne dołki. 

Moje boki są równiutkie, a 4 kąty prościutkie. (kwadrat) 
 

Mam 4 boki równo parami, 
chociaż różniące się długościami. 

Nie jestem jednak kwadratem, 
lecz jego bliskim bratem. (prostokąt)

3. Proszę o wycięcie figur geometrycznych z karty. (załącznik nr 1)
Jeśli już macie wycięte figury, to rodzice mogą przeczytać Wam wierszyk. 

W tym czasie dziecko układa PAJACYKA na kartce.

Przedszkolaczek Jacek, to majster nie lada,
popatrzcie jak sprawnie pajacyka układa.

Duży kapelusz trójkątny,
jedno koło to jest głowa,

z boków dwa trójkąty.
Trzeba jeszcze zrobić z prostokątów dużych –

nogi, żeby pajacyk się nie oburzył.
Prostokąty małe to jego buciki 

i już jest gotowy, żeby z nami liczyć.

Przeliczcie figury geometryczne, z których został ułożony pajacyk.
Przyklejcie Pajacyka na kartkę, pokolorujcie go, dorysujcie mu oczy, nos, buzię i ręce. 

Możecie mu wymyślić jakieś fajne imię 😉 

4. A teraz zabawimy się przy piosence ,,Pajacyk”
https://www.youtube.com/watch?v=BQXVWUoPFvA

5. Teraz już ostatnie zadanie dla Was zabawa matematyczno-językowa 
„Układamy wyrazy” – rozpoznawanie figur geometrycznych,  
odkodowywanie zaszyfrowanych wyrazów (załącznik nr 2).

6. Zapraszam do obejrzenia filmiku Hibbi – „Sport to zdrowie”.
https://www.youtube.com/watch?v=sZZKiGbu40w

Dziękujemy Wam za spędzony z nami czas.
Zapraszamy na jutro.

W wolnej chwili wykonajcie ćwiczenia ze str. 65.

https://www.youtube.com/watch?v=BQXVWUoPFvA 
https://www.youtube.com/watch?v=sZZKiGbu40w


 

Załącznik nr 1
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Odkodujcie i zapiszcie zaszyfrowane wyrazy


