
Materiał do pracy z dzieckiem w domu na 2 tygodnie. 

Praca z dzieckiem pięcioletnim w domu: 

• obejrzyj bajkę z serii simsala grimm: "Jaś i Małgosia"; "Kot w 

butach";- następnie zrób do niej rysunek techniką mieszaną tj. 

użyj różnych materiałów farb, kredek, plasteliny, bibuły lub 

produktów spożywczych. 

• wejdź na stronę domowyprzedszkolak.pl wybierz jedną z 

kategorii: kolorowanki, zabawy, gry online, ucze się, bajki i tam 

poćwicz soje umiejętności. 

• narysuj po śladzie poznane figury geometryczne: koło, kwadrat, 

trójkąt i prostokąt. Następnie pokoloruj wszystkie koła na żółto, 

kwadraty na zielono, trójkąty na niebiesko, a prostokąty na 

czerwono. 

• https://www.matzoo.pl/zerowka: poćwicz kolory i kształty  

• następnego dnia poćwicz wielkości i porównywanie na stronie 
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"http://www.matzoo.pl/zerowka"owka: poćwicz kierunki i 

położenie: prawo, lewo; nad, pod, obok;  

• poćwicz przeliczanie różnych elementów na liczmanach w 

zakresie 10: klocków, samochodzików, kredek, lalek, misiów, 

łyżeczek itp. 
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• czytanie metodą sylabową: układanie wyrazów z sylab 

www.buliba.pl/nasze-gry/gry-edukacyjne/sklep-z-sylabami.html 

Codziennie czytajcie dzieciom bajki. Następnie niech one robią do 

nich rysunki. 

Przepisy na masy plastyczne i sensoryczne: 

Domowa ciastolina: 

• dwie szklanki mąki, 

• jedna szklanka soli, 

• dwie płaskie łyżki proszku do pieczenia, 

• dwie łyżki oleju, 

• jedna szklanka wrzątku, 

• barwniki spożywcze. 

Mieszamy mąkę, sól, proszek do pieczenia i olej, a następnie 

dodajemy wrzątek. Mieszamy na początku łyżką, a potem, gdy masa 

się schłodzi, ugniatamy dłońmi. Na koniec dodajemy barwnik 

spożywczy. 

Piasek kinetyczny: 

• dwie filiżanki mąki (ziemniaczane lub pszennej), 

• 1,5 filiżanki oliwki do ciała (np. Bambino). 

Domowe farby: 

• 100 ml wody, 

• cztery łyżki mąki, 

• barwniki spożywcze lub naturalne (np. kurkuma, sok z buraka) 

http://www.buliba.pl/nasze-gry/gry-edukacyjne/sklep-z-sylabami.html


DRUKUJEMY LUB RYSUJEMMY SAMODZIELNIE 

NA KARTCE KARTY PRACY: 

Karta pracy nr 1 

Potrzebne materiały: 

• kredki 

Pokoloruj kolejne elementy według wzoru 

   

 



 

 

Karta pracy nr 2 

Potrzebne materiały: 

• ołówek lub kredka 

Policz owoce. W ramce narysuj tyle kresek ile jest owoców. 

                                                          



                                        

 

  

   

                                   

 

                   

 

 



 

 

 

 

Drukujemy lub rysujemy dzieciom na kartkach figury geometryczne – 

koło, trójkąt, prostokąt, kwadrat. Z takimi konturami możemy już 

bardzo wiele zrobić. Można układać na tych konturach np. guziki lub 

nakrętki od butelek. Dzieci utrwalą sobie kształt figur. Można wziąć 

farby, kredki, klej, cekiny, bibuły, kolorowe papiery i co tylko macie 

do dyspozycji. Dzieci dowolnie ozdabiają każdą figurę wg własnego 

pomysłu. Można figurom dorysować śmieszne minki. Popuście wodze 

fantazji! 

Szukamy w całym domu przedmiotów, które mają kształt figur 

geometrycznych. Liczymy, ile udało nam się znaleźć kół, trójkątów, 

prostokątów, kwadratów. Których najwięcej? Których najmniej? 

Spośród znalezionych w domu przedmiotów wybieramy te, które 

jesteśmy w stanie odrysować na kartce. Jeśli dysponujecie większym 

rozmiarem  (brystol, papier pakowy, kilka kartek a4 sklejone 

razem), to możecie wziąć większe przedmioty, jak garnki czy pudełka 

po butach. Dzieci odrysowują przedmioty na kartkach np. mazakami, 

tworząc abstrakcyjne, geometryczne wzory. Potem malują figury na 

różne  kolory. Powstaną piękne abstrakcyjne obrazki. 

Starsze dzieci mogą spróbować odrysować figury geometryczne, a 

potem je powycinać. Z wyciętych figur można tworzyć różne obrazki, 

np. domki, pajace i co tylko Wam wyobraźnia podpowie. Można je 

potem  przykleić na kartce. 

Jeśli  chcecie możecie sami wyciąć dzieciom trochę figur z 

papierówkolorowych, aby tworzyły z nich różne obrazki. 

TANGRAM 



Tangram  to doskonała układanka logiczna, która rozwija wyobraźnię 

geometryczną. To naprawdę świetne ćwiczenie umysłu oraz skupienia 

uwagi i koncentracji. Jest to zbiór klocków w odpowiednich 

kształtach, z których możemy układać tysiące wzorów. Dodaję pliki 

do samodzielnego wydruku, jeśliby ktoś chciał (w wersji kolorowej i 

czarno-białej do pokolorowania przez  dzieci) oraz kilka wzorów do 

układania. Polecamy wydrukować na sztywniejszym papierze, np. 

technicznym lub podkleić na tekturce. Możecie również skorzystać z 

gry online w układanie tangramu: http://bobibobi.pl/gra/tangram-dla-

dzieci/ 

MASAŻYK – ZGADYWANKA 

Rysujemy palcem na plecach dziecku różne figury geometryczne, a 

dziecko próbuje zgadywać, jaka to figura. Młodsze dzieci warto, aby 

miały obrazki figur przed oczami. 

KOLOROWANKI I INNE POMOCE 

Stąd możecie pobrać kilka kolorowanek geometrycznych do 

samodzielnego wydruku: www.bajkidoczytania.pl/nauka-ksztaltow-

figur-geometrycznych-kolorowanki. Pamiętajcie jednak, że nic nie 

zastąpi wyobraźni dzieci i ich indywidualnej ekspresji twórczej  . 

Pozdrawiam Was serdecznie i życzymy miłej zabawy z figurami 

geometrycznymi :). 

 

JEŚLI COŚ JEST NIEZROZUMIAŁE PROSZĘ O KONTAKT. 

  

Religia klasa 0 – Anna Domurat  

Polecam dla osób chętnych 

https://youtu.be/CkeP3Npgspc 

http://bobibobi.pl/gra/tangram-dla-dzieci/
http://bobibobi.pl/gra/tangram-dla-dzieci/
http://www.bajkidoczytania.pl/nauka-ksztaltow-figur-geometrycznych-kolorowanki
http://www.bajkidoczytania.pl/nauka-ksztaltow-figur-geometrycznych-kolorowanki
https://youtu.be/CkeP3Npgspc


 

 


