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W przedszkolu bardzo wa˝ne jest
tworzenie sytuacji edukacyjnych,
w których dzieci mogà rozwijaç

swoje potencjalne mo˝liwoÊci. OczywiÊcie
proces ten musi byç dopasowany do wieku. 

SCENARIUSZ ZAJ¢å Z GRUPÑ 6-LATKÓW 
� Temat: W Êwiecie geometrycznych kszta∏-

tów – utrwalamy poznane figury geo-
metryczne 

� Cele: 
� sprawne pos∏ugiwanie si´ nazwami figur

geometrycznych, 
� doskonalenie spostrzegania i rozpoznawa-

nia figur i cyfr, 
� przestrzeganie umów, które obowiàzujà

w grze. 
� Ârodki dydaktyczne: ilustracja z geome-

trycznych figur, figury z papieru, nagranie
z taÊmy magnetofonowej, klocki, kostki
do gry, przeÊcierad∏o z figurami, worecz-
ki. 

� Przebieg zaj´ç: 
� Jaka to figura? – dzieci nazywajà figury

pokazywane przez nauczyciela. 

� Odszukaj ukryte figury – dzieci odnajdujà
i nazywajà figury na ilustracji: 

� Magiczny worek – wybrane dziecko roz-
poznaje figur´ pos∏ugujàc si´ jedynie
zmys∏em dotyku. 

� Uwa˝aj, kto biegnie – dzieci siedzà w du-
˝ym kole. Prowadzàcy rzuca kostk´ z figu-
rami. Wszyscy uwa˝nie patrzà, jaka figura
znajduje si´ na wierzchniej Êciance.
Uczestnicy posiadajàcy takie same figury
na swoich znaczkach, podnoszà si´, bie-
gnà za plecami kolegów i siadajà na swo-
je miejsce. 

Zadania stawiane dzieciom powinny byç dla nich ciekawe, zach´cajàce do
zabawy. Wa˝nà rol´ odgrywajà samodzielne doÊwiadczenia, które
przyczyniajà si´ do rozwoju myÊlenia.
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Zabawy
wspomagajàce rozwój umys∏owy



� Uwa˝aj, jaka cyfra i figura biegnie. Pro-
wadzàcy zabaw´ rzuca kostkà z figurami
oraz kropkami. Biegnà te dzieci, które
maja odpowiednià figur´ i cyfr´. 

� Wspólny taniec – prowadzàcy wskazuje
cyfr´, a dzieci taƒczà zgodnie z pole-
ceniem:

– cyfra jeden – dziecko bawi si´ na dworze
(ka˝dy taƒczy sam), 

– cyfra dwa – taniec parami, „haczyki”, 
– cyfra trzy – jadà konie z woênicà, 
– cyfra cztery – jedzie samochód, 
– cyfra pi´ç – pi´ç osób taƒczy w kole, 
– cyfra szeÊç – jedzie autobus. 

Prowadzàcy wyznacza figury, które z sobà
taƒczà (np. trójkàt z kwadratem, prostokàt
z ko∏em). 
� Gdzie jest moja figura? – dzieci odnajdu-

jà swojà figur´ przyczepionà w sali i obok
niej si´ zatrzymujà. 

� Figura ze wstà˝ki – ka˝da dru˝yna u∏o˝y
swojà figur´ ze wstà˝ki. 

� Kto trafi w figur´ – dziecko rzuca worecz-
kiem z fasolà na figury przypi´te do prze-
Êcierad∏a. Nagrodzenie zwyci´skiej dru-
˝yny najwi´kszymi brawami. 
Do pracy indywidualnej z dzieckiem

mo˝na stosowaç zadania wspomagajàce jego
rozwój. Poni˝sze zadania wykonywa∏am pra-
cujàc z dzieçmi 4–5-letnimi. Z moich do-
Êwiadczeƒ wynika, ˝e dzieciom podobajà si´
kolorowe pomoce, które mo˝e wykonaç sam
nauczyciel na komputerze. 
� Propozycje zadaƒ dla dziecka: 
� Pomaluj sznur korali (kontynuowanie ryt-

mu). åwiczenie to rozwija zdolnoÊç sku-
pienia si´ na tym, co si´ powtarza. 

� Dokoƒcz szlaczek (kontynuowanie ryt-
mów). Zadanie podobne do poprzednie-
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go, ale od niego trudniejsze. Dziecko
oprócz kolorów musi zapami´taç kolej-
noÊç poszczególnych elementów. (Ser-
duszko czerwone, ko∏o zielone, kwiatek –
ró˝nokolorowy. W drugim wzorze s∏oƒce
˝ó∏te, trójkàt niebieski, kwadrat czerwo-
ny). 

� Dokoƒcz malowanie tak, aby takie same
figury by∏y w takim samym kolorze (ko∏o
– ˝ó∏te, kwadrat – czerwony, trójkàt – zie-
lony). Dziecko musi oczywiÊcie rozró˝niç
kolory i kszta∏ty figur. 

� Odszukaj na rysunku klocki przedstawia-
jàce ludzika o odpowiednim kszta∏cie. Po-
maluj wed∏ug wzoru – trójkàt niebieski,
kwadrat zielony, prostokàt czerwony, ko-
∏o ˝ó∏te. Zadanie to wymaga du˝ej uwagi
ze strony dziecka. Doskonale çwiczy spo-
strzegawczoÊç i zdolnoÊç wykonania z∏o-
˝onych poleceƒ (dziecko po odnalezieniu
w∏aÊciwej figury musi zakolorowaç jà w∏a-
Êciwym kolorem). 
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Po∏àcz linià wzory o takiej samej liczbie ele-
mentów. Zadanie to wymaga od dziecka umie-
j´tnoÊci przeliczania oraz rozumienia przez
dziecko zjawiska równolicznoÊci zbiorów. 

� Po∏àcz jedno naczynie z jednà pokrywkà.
Czego jest wi´cej, garnków czy pokry-
wek? Dziecko na poczàtku mo˝e spróbo-
waç odgadnàç wynik. Póêniej, po wykona-
niu czynnoÊci, dowiaduje si´, czy mia∏o
racj´. 

� Rysunek przedstawia motyle – po dwa
w tym samym kolorze – czerwone, niebie-
skie, ˝ó∏te, zielone, ró˝owe, pomaraƒczo-
we, seledynowe, jasnoniebieskie. Jeden
z ka˝dej pary ma kropki. Polecenie brzmi:

Narysuj kropki drugiemu motylowi – tyle,
ile ma pierwszy motyl w tym samym kolo-
rze. Zadanie to çwiczy u dziecka spostrze-
gawczoÊç, wymaga du˝ej koncentracji
uwagi oraz rozwija zdolnoÊç przeliczania. 

� „W∏ó˝” przedmioty we w∏aÊciwe miejsca.
Po∏àcz przedmiot z odpowiednià kratkà.
OkreÊl po∏o˝enie przedmiotów. Zadanie
to doskonale rozwija znajomoÊç stosun-

ków przestrzennych, a tak˝e zdolnoÊç lo-
gicznego myÊlenia. 

***
Dzieci bardzo ch´tnie uczestniczy∏y

w proponowanych przeze mnie zadaniach.
MyÊl´, ˝e ka˝dy nauczyciel, dokonujàc ewa-
luacji swoich oddzia∏ywaƒ, powinien odpo-
wiedzieç sobie na pytania: Czy dziecko nie
nudzi∏o si´ w trakcie zaj´ç? Czy postawione
zadania nie by∏y dla niego zbyt trudne? Czy
mo˝emy sobie powiedzieç, ˝e uczymy je ba-
wiàc? MyÊl´, ˝e ka˝dy nauczyciel aktywny
i twórczy potrafi dostosowaç zaj´cia do zain-
teresowaƒ i mo˝liwoÊci swoich wychowan-
ków. �

36

SYLWIA WRUK

nauczycielka Miejskiego Przedszkola nr 2 
w Chodzie˝y


