
 Poznajemy świat za pomocą zmysłu 

wzroku 

 
 

Jak zbudowane są nasze oczy? 
 

Dziecko dokładnie ogląda oko w lusterku i z pomocą rodzica nazywa : powieki, rzęsy,  

tęczówka, próbuje określić kolor. 

Każdą wymienioną część oka dzieli na sylaby : 

 po-wie-ki,     rzę-sy,     tę-czów-ka,      ko-lor brą-zo-wy. 
 

 
Pani Barbara Szelągowska tak pisała w wierszu ,,Oczy": 

 
 

Zielona trawa, niebieskie niebo, 
Piękny czerwony kwiat. 

Rozglądasz się ciekawie wokoło… 
To dzięki oczom widzisz świat. 

 
 

 „ Dobieranka - wskazywanka”- zabawa ruchowa. 
Dziecko ma 3 kwadraty w kolorze czerwonym, zielonym i żółtym, gdzie : 

czerwony oznacza- OKO,  

zielony-UCHO   

żółty-nos. 

 Podczas trwania muzyki swobodnie maszeruje. Na pauzę w muzyce wskazuje część 

ciała, w zależności jaki kolor kwadratu wskazuje rodzic. 

 
 

 
,,Lornetka" – praca przestrzenna 

 

Potrzebne materiały : 

• rolki po papierze toaletowym (2 na jedną lornetkę) 

• sznurek 

• zszywacz do papieru(nie jest konieczny) 

Dodatkowo klej, wycinanki lub tasiemki kolorowe klejące ewentualnie farby. 

 



 
1.Złączyć ze sobą dwie rolki za pomocą zszywacza ,można skleić taśmą klejącą. 

2.Ulubionymi kolorami farb pomalować obie rolki. Następnie odstawić do 

wyschnięcia . Można okleić kawałakmi kolorowego papieru czy tasiemkami              

w dowolne wzory.  Dekoracja jest dowolna. 

3.Gdy rolki są gotowe rodzic musi zrobić dziurki po bokach np.śrubokrętem, aby móc 

przymocować sznurek do zawieszenia lornetki na szyji. 

Sznurek zawiązujemy tak, by supełki były w środku. 

 
To pomysł na zrobienie kreatywnej pracy plastycznej. 

 I lornetka gotowa !  Napewno sobie dasz radę . 
 
 

 Zabawa ruchowa pt. ,,Odpoczynek dla oczu”.  

Nasz wzrok bardzo lubi kolor zielony, gdy patrzymy na przedmioty w kolorze 

zielonym, wówczas oczy odpoczywają. Rozejrzyj się i powiedz, co jest w zielonym 

kolorze.  Dziecko otrzymuje zieloną kartkę - okienko. Kartkę kładzie na podłodze i 

biega wokół niej  przy dźwiękach muzyki, na przerwę dziecko  kładzie się na brzuchu 

z podparciem na łokciach, wygląda przez okienko licząc do pięciu. Zabawę powtórz. 

 

Podobała Ci się zabawa dzisiejsza? Weź teraz lornetkę i rozejrzyj się dookoła. 

 Podejdź do okna i popatrz jaki jest piękny świat.  Powiedz głośno co widzisz .   

 

Pamiętaj ! Po skończonej zabawie umyj ręce!!! 


