
Temat dnia: Na wystawie 

wiodąca aktywność: matematyczno-przyrodnicza 

Data :08.04.2021 

CELE OGÓLNE: badanie kształtów, przedmiotów w oparciu o oś symetrii i odbicie lustrzane 

 

ZADANIA: 

1• „Nasze dzieła” – zabawy matematyczne.  

Pomoce: biała kartka, farby , pędzel, woda 

 

– „Kleksy” – działanie dzieci. Każde dziecko składa na pół kartkę papieru i za pomocą pędzla i farb 

Malują na jednej połówce kartki . Następnie zagina kart 

ponownie i mocno prasuje dłonią. Po chwili rozkłada i ogląda efekty, opowiada o tym, co  

powstało, co rysunek przypomina, nadaje swojej pracy tytuł.  

R. zadaje pytanie: Co zaobserwowaliście? Dzieci mają dojść do tego, że prawa strona wygląda tak 

samo jak lewa 

2. . Praca z KP4.6 – ćwiczenia percepcji wzrokowej, odbicie lustrzane, ćwiczenia  

grafomotoryczne. „Wiosenne kwiaty” – ćwiczenia w czytaniu. 

 

3. • „W drodze na wystawę” – zabawa ruchowa naśladowcza. Dzieci ruchem ilustrują opowiadanie 

N.: Pewnego dnia dzieci z przedszkola/szkoły wybrały się na wystawę rzeźb. Założyły buty (naśladują 

zakładanie butów), kurtki (naśladują zakładanie i zapinanie kurtek) i czapki  

(naśladują nakładanie czapki). Pomaszerowały na przystanek autobusowy (maszerują w rytmie 

podanym przez N.). Zaczekały na autobus (stoją kilka sekund), a gdy podjechał, wsiadły  

do niego (trzy kroki z wysokim unoszeniem kolan). Autobus ruszył (szybki trucht), ale co jakiś  

czas zatrzymywał się na różnych przystankach (zatrzymują się na przerwę w rytmie). Gdy  

dojechały na miejsce, wysiadły z autobusu (trzy kroki z wysokim unoszeniem kolan) i weszły  

do muzeum (pięć kroków do przodu). Tam zdjęły czapki i kurtki i powiesiły na wieszakach  

(naśladują zdejmowanie i wieszanie). Spacerowały pośród eksponatów (kroki w bardzo wolnym  

tempie), z uwagą im się przyglądały (mocne skręty głowy w prawo i lewo) i podziwiały (ruchy  

głową w kierunku ramienia w jedną i drugą stronę). Gdy już wszystko zobaczyły, założyły kurtki  

i czapki (naśladują ubieranie się), poszły na przystanek (marsz), wsiadły do autobusu (3 kroki  

z wysokim unoszeniem kolan) i szybko pojechały w drogę powrotną (bieg w szybkim tempie).  



Wysiadły (trzy kroki z wysokim unoszeniem kolan) i pomaszerowały do przedszkola/szkoły  

(marsz). Gdy zdjęły ubranie i buty (naśladują czynności), zmęczone położyły się na dywanie  

(leżenie na plecach i 4 głębokie wdechy i wydechy). • tamburyn 

 

 

4. „Na wystawie” – zabawa z kodowaniem. Odwzorowywanie kształtów z wykorzystaniem osi 

symetrii. Praca z L61 – rysowanie po śladzie i samodzielnie rysunku symetrycznego, przeliczanie, 

ćwiczenia w dodawaniu, pisanie liczb w kratkach. 


