
 Figury geometryczne 

 Przed dzieckiem układamy cztery podstawowe figury 

geometryczne: koło, kwadrat, trójkąt i prostokąt. Następnie 

czytamy zagadki.  Dziecko po każdej zagadce wskazuje 

figurę, która jest rozwiązaniem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cztery rogi, cztery kąty, boki 

cztery też. Długie dwa, krótkie 

dwa, ta figura to właśnie ja. 

Ma je rower, ma 

samochód, we 

wrotkach jest też. 

Jaka to figura? 

Może już to wiesz? 



 

Zabawa ruchowa „ Figury geometryczne” 

Do zabawy będzie potrzebna linka, sznurek o długości ok.50 cm.  

 

 Dziecko swobodnie porusza się po pokoju, w tle słychać 

muzykę.  

 Kiedy muzyka ucichnie dziecko zatrzymuje się a dorosły czyta 

zagadkę o figurze geometrycznej. 

  Dziecko stara się nazwać i ułożyć z linki wymagany kształt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zabawa „Połóż tam, gdzie powiem”  

(na górze, na dole, z prawej strony, z lewej strony) 

 

Do zabawy potrzebne będą figury geometryczne tj. 1 duży kwadrat (ok. 5x5 

cm), 1 mały kwadrat (ok. 3x3 cm), 2 koła, 3 trójkąty, kilka prostokątów, kartka 

A4, kredki. 

 WAŻNE: Dorosły w trakcie zabawy kontroluje poprawność wykonywanych 

poleceń 



 Każde dziecko kładzie przed sobą kartkę A4 oraz komplet figur geometrycznych. 

Dorosły umawia się z dzieckiem, że wspólnie ułożą plan placu przedszkolnego. 

Kwadrat duży to budynek, kwadrat mały- piaskownica, koła – drzewa, małe 

trójkąty – zabawki w ogrodzie, prostokąty – chodnik i droga. 

 Dorosły opowiada, co dziecko będzie układało oraz jaką figurę i w którym 

miejscu kartki ma położyć. Na koniec prosimy dziecko, aby  odrysowało figury i 

pokolorowało według własnego pomysłu np. ( na kwadracie można narysować 

okna, koło pomalować na zielono ozdobić kwiatuszkami, itp.) 

 

 

 

 

 

Ta kartka to plac, na którym jest twoje przedszkole i ogród. Weź 

duży kwadrat – to twoje przedszkole – i połóż go na środku kartki. 

Z lewej strony przedszkola rosną dwa drzewa. Weź dwa koła i połóż 

przy lewej krawędzi kartki. Za przedszkolem jest ogród, na którym stoją 

huśtawki i zjeżdżalnie.  Weź trzy trójkąty i połóż je wzdłuż górnej 

krawędzi kartki, nad kwadratem.  Z prawej strony przedszkola znajduje 

się piaskownica dla dzieci. Weź prostokąt i połóż go przy prawej 

krawędzi kartki.  Z prostokątów ułóż chodnik prowadzący do twojego  

przedszkola zaczynając od dolnej krawędzi kartki😊 

Cel zabaw 

 kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych; 

 orientacja na kartce; 

 odwzorowywanie układu przestrzennego na płaszczyźnie;  

ćwiczenie pamięci słuchowej. 

 

Pamiętaj! 

Kiedy rączki po zabawie brudne,  

ich umycie jest ważne i nie jest trudne 😉 


