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„Geometryczne porządki” – zabawy matematyczne.

1. „Figury” – rozwiązywanie zagadek:

Cztery kąty proste

I jeszcze do tego

Cztery równe boki

Co to jest, kolego?

Ma je auto, rower, motor,

Hulajnoga ma je też.

Jaka będzie to figura,

Na pewno już wiesz?

By zbudować tę figurę,

Weź patyczki trzy.

Połącz je końcami z sobą

I jej nazwę powiedz w mig.

Dwa są długie, a dwa krótkie,

W sumie cztery boki ma.

Cztery kąty, wszystkie proste,

Czy wiesz, jak się nazywa?

2. Posłuchajcie piosenki o figurach:

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

Spróbujcie w domu znaleźć przedmioty w kształtach, o których była mowa w 
piosence.

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


3. Następną figurę poznacie rozwiązując trochę inną zagadkę:

Z każdego z podanych poniżej wyrazów wybierzcie tylko tę głoskę, którą określa 
cyfra. Z wybranych głosek uwtórzcie nowy wyraz:

okno – 4

woda – 1

mapa – 2

pole – 3

4. „Owal” wygląda tak:

Spróbuj ułożyć go z kawałka sznurka, wstążki itp. Poszukajcie w domu przedmiotów w 
kształcie owalnym.

5. Otwórzcie Karty Pracy 3 na str. 51. Przeczytajcie zdanie, narysujcie po śladzie 
wszystkie owale ukryte na obrazku, pokolorujcie tylko te obrazki, które kojarzą 
się ze Świętami Wielkanocnymi.

Następnie na dole tej strony dorysujcie drugą połowę kurczaka i pisanki i 
pokolorujcie je.



6. Karty Pracy 3, str.52

Przyjrzyjcie się symbolom na górze strony (pisanki, bazie, koszyczek). Narysujcie
drogę, którą pojedzie Hela zgodnie z rytmem (pisanki, bazie, koszyczek) i 
odczytajcie słowo, do którego dojedzie. Wytnijcie ze strony 61 odpowiednie 
zdjęcie i wklejcie pod tym wyrazem.

7. Karty Pracy 3, str.55

Narysujcie pośladzie wielkanocny obrazek i pokolorujcie go. Wklejcie wyrazy 
(narcyzy, tulipany, baranek, jajka) obok odpowiednich elementów. Przeczytajcie 
zdania pod obrazkiem, wpiszcie odpowiednie cyfry, licząc przedmioty na 
obrazku.

POWODZENIA !!!

Pochwalcie się, jak Wam poszło, wysyłając zdjęcia.

„Robimy zajączki” – praca plastyczna
Do zrobienia zajączka potrzebne będą: kartka papieru, pisaki, klej (może być na 
gorąco, magic lub zwykły), nożyczki, kawałek sznurka lub nici. Oczy zajączka 
można nakleić gotowe- plastikowe lub narysować samodzielnie.

https://www.youtube.com/watch?v=3cJM0JS1mjM

Powodzenia!

https://www.youtube.com/watch?v=3cJM0JS1mjM

