
„Domek malutki i różnokształtne ludki” 

- zabawa dydaktyczna 

Cele: 
• Poznanie figur geometrycznych: koło, kwadrat, trójkąt i prostokąt, 
• Kształtowanie umiejętności liczenia poszczególnych elementów, 

• Kształcenie inwencji twórczej, pamięci, koncentracji uwagi, 
• Wyzwalanie wszechstronnej aktywności dzieci. 

 
 

„Jakie figury rysuję?” 
– słuchanie wiersza o figurach (brak informacji o autorze) 
Rodzic recytuje wiersz i ilustruje go na szarym papierze 

 – rysuje figury geometryczne 
występujące w wierszu. 

 
Trzy kreski, trzy kąty, 

Rysuję trójkąty. 
Już każdy dzieciaczek 
Trójkątny ma szlaczek. 
Kwadraciki bardzo lubię 

W tej rodzinie się nie nudzę. 
Kwadrat równe boki ma 

Każde dziecko kwadrat zna. 
Jest w rodzinie też prostokąt 

Spójrz na niego, wytęż 
oko. 

Po dwa boki: długie, krótkie, 
Narysuję 

za minutkę. 
Są w rodzinie też kółeczka 
Okrąglutkie jak piłeczka. 

Brak w nich rogów oraz kątów 
Tym się różnią od trójkątów 

 
 
 

Zabawa ruchowa ze śpiewem „Kółko graniaste” 
Dziecko i rodzic łapią się za ręce i robią kółeczko. 

 Chodzą dookoła powtarzając słowa: 
 

„Kółko graniaste czworokanciaste, kółko nam się połamało cztery grosze kosztowało, 
a my wszyscy BĘC!„ 

 
W czasie, kiedy dzieci mówią BĘC, wszyscy przewracają się na podłogę. 

 
 
 

 



 

Słuchanie opowiadania pt.: „Bajeczka o kształtach” (brak informacji o autorze) 
 

W mojej bajeczce jest domek malutki. Mieszkają w tym domku różnokształtne 

ludki. Jeden jest okrągły, drugi kwadratowy. Małe trójkąciki wkładają na głowy. 

Domek ich malutki z kwadratów ma ściany. Daszek ma trójkątny, pięknie malowany. 

Drzwiczki prostokątne prowadzą do środka. W środku oba ludki każdy może spotkać. 

A czasem, gdy pada i brzydko na dworze. Gdy nie chcą wyjść z domu o jesiennej 

porze, w oknach w kształcie kółek dwa ludki siadają i przez te okienka na dzieci 

zerkają.  

 
Rozmowa na temat opowiadania:  
- Jakie ludki mieszkają w domku? 
- Z jakich figur geometrycznych zbudowany jest domek? 
- Co robią ludki gdy pada deszcz i brzydka pogoda na dworze? 

 
 
 

Praca plastyczna: 
 

Drogi przedszkolaku!  
Używając wyobraźni narysuj obrazek używając tylko poznane figury geometryczne: 

koło, kwadrat, trójkąt i prostokąt. 
Z pomocą rodzica, policz ile udało Ci się namalować figur geometrycznych. 

 
 
 

PO KAŻDEJ ZABAWIE, 

 UMYJ DOKŁADNIE RĄCZKI!!! 

Źródło: Podręcznikarnia 


