
Data: 18.06.2020r.  

Tematyka tygodniowa: Lato tuż, tuż.. 

Temat dnia: W świecie figur geometrycznych 

 

Witam Was kochani !  

Jak Wasze wrażenia po wczorajszych doświadczeniach?  

Dzisiaj przeniesiemy się w świat figur geometrycznych. 

Wyobraźcie sobie, że one tak samo jak Wy lubią lato 😊  

Zaczniemy od zabawy na powitanie.  

 

(Dzieci nazywają części swego ciała i jednocześnie wykonują 

określone ruchy) 

,,To są palce dłoni, które zamieniają się w magiczne skrzaty. 

Palce witają się ze sobą, witają się ze swoją głową, głaszczą włosy, 

witają się z uszami (dotykają je), nosem- liczą dziurki w nosie, usta, 

brodę, głaszczą szyję, klepią się po ramionach, głaszczą swój brzuch, 

uda, liczą kolana, witają się z kostkami, piętami”.  

Na sam koniec skrzaty witają się z innymi skrzatami (z rodzicami) i 

mówią ,, Witam was na zabawę już czas”- wszyscy witają się palcami 

rąk. 

 

Świetnie! Teraz jesteście już gotowi aby rozpocząć zajęcia.  

 

Wysłuchajcie uważnie wiersza B. Formy pt. ,,Lato i dzieci” 

 

 

 



,,Lato i dzieci”. 

Lato do nas idzie, 

zatrzyma się w lesie.   

Jagody, poziomki    

w dużym koszu niesie. 

Słoneczka promienie 

rozrzuca dokoła. 

− Chodźcie się pobawić! − 

głośno do nas woła. 

Nad morze i w góry 

chce pojechać z nami. 

Wie, że miło spędzi 

czas z przedszkolakami 

 

 

 Przykładowe pytania do wiersza: 

– Gdzie zatrzyma się lato? (lesie) 

- Gdzie lato nas zaprasza? ( do lasu, nad morze, w góry) 

- Jak powinniśmy zachowywać i czego nie powinniśmy robić podczas 

pobytu w lesie, w górach, nad wodą? 

 

Moi drodzy! Chciałabym Wam przedstawić figuraki, które również 

wybierają się na wakacje. Poznajcie ich i zastanówcie się, co to za 

figury?  



 

 

TO JEST KWADRAT 

 

 



 

 

 

TO JEST TRÓJKĄT 



 

 

TO JEST KOŁO 

 

 



-Narysujcie  palcem w powietrzu te 3 figury geometryczne 

 (koło, kwadrat i trójkąt) 

-Spróbujcie odnaleźć w domu przedmioty, które są tymi figurami.  

 

A teraz posłuchajcie, co przytrafiło się figurakom.  

 ,,Figuraki i ich dzieci wybrały się na wakacje nad morze. Kiedy dotarły 

na miejsce miały zamieszkać w odpowiednich domkach  

(Koła w domu ze znakiem koła, Kwadraty w domu ze znakiem 

kwadratu, a Trójkąty w domu ze znakiem trójkąta) jednak zanim 

odnalazły swoje domy postanowiły najpierw zobaczyć morze i poszły 

na plażę. 

Kiedy tam dotarły zerwała się wielka burza (zerwał się silny wiatr, 

pojawiły ciemne chmury i błyskawice, zaczął padać deszcz). Dzieci 

figuraków bardzo się wystraszyły i postanowiły szybko odszukać swoje 

domy. Niestety nie mogły ich odnaleźć. Przez przypadek trafili na 1 

dom, w którym schronili się razem.  

Popatrzcie na obrazek poniżej i powiedzcie, ile mamy trójkątów, 

kół i kwadratów (liczymy tylko te, z których składa się dom) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Brawo! Widzę, ze sobie poradziliście. 

Figuraki zapraszają Was teraz do posłuchania piosenki:  

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM 

W piosence wystąpiła jeszcze jedna figura geometryczna. Był to 

prostokąt. O nim porozmawiamy sobie, jak będziecie w starszej 

grupie😊 

 

Wyobraźcie sobie, ze z figur geometrycznych można wykonać 

różne rzeczy. Spójrzcie na ilustracje poniżej i zastanówcie się, co 

przypominają?  

 

Z jakich figur geometrycznych składa się kwiat? 

https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM


 

-Co to jest za zwierzę?  

-Ile trójkątów widzisz na obrazku ? 

-Jakiego koloru są łapy kota? 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

-Ile widzisz kół na obrazku przedstawiającym rakietę? 



 

 

 

 

-Ile ryb pływa w morzu? 

-Czy wszystkie są takie same? 

-Która Ci się najbardziej podoba? 

 

 



Na koniec mam dla Was zadanie!  

Poniżej znajduje się żaglówką, którą Figuraki wybrały się w 

podróż. Możecie ją pomalować farbami 😊 Zanim to zrobicie, 

policzcie  wszystkie figury geometryczne!  

Czekam na efekty Waszych prac (fabianczyk.angelika@wp.pl) 

Pozdrawiam serdecznie! 

P. Angelika 

mailto:fabianczyk.angelika@wp.pl


 

 

 


