
CZWARTEK 22.X.2020-ZAJĘCIA Z ZAKRESU EDUKACJI 

MATEMATYCZNEJ 

Temat: Jesienne rytmy. 

Dzieci: 

• na podstawie dostrzeżonych regularności potrafią powiedzieć, co będzie dalej. 

Przygotowanie: Można wydrukować szablony jesienne np. ze strony 

https://dzieciakiwdomu.pl/2016/10/jesienne-szablony, które dzieci mogą wyciąć i 

pokolorować. Inna opcją jest wykorzystanie kolorowych guzików, patyczków, drobnych 

zabawek. 

Przebieg zajęcia: 

1. Przygotowane materiały wkładamy do koszyczka i recytując wyliczankę 

wskazujemy osobę, która będzie układała zadanie np. dla rodzica czy 

rodzeństwa. „Entliczek -pentliczek jesienny koszyczek. Raz dwa trzy 

szlaczek układasz ty!” 

WSKAZÓWKI: 

• Zawsze układamy od lewej strony do prawej. 

• Zaczynamy od łatwych wzorów, stopniowo je utrudniając. 

• Początek wzoru można zaznaczyć kasztanem lub innym przedmiotem. 

Przykładowy wzór:  

                                                     

                       co będzie dalej?     Dziecko układa:

                                       

https://dzieciakiwdomu.pl/2016/10/jesienne-szablony


  

 

2. Można w papierowych szablonach zrobić dziurki i wzór nawlekać na sznurek 

(przewlekanie świetnie rozwija koordynację wzrokowo-ruchową). Taką 

jesienną girlandę możemy wykorzystać do ozdoby dziecięcego pokoju. 

 

3. Jeśli zabawa staje się nużąca proponujemy zamianę papierowego wzoru na 

ruch: 

• Jeż-tupnij; 

• Listek- klaśnij; 

• Muchomor -podskocz. 

 

4. Dodatkowe zadanie dla zainteresowanych: drukujemy poniższą kartę i 

uzupełniamy puste okienka. (pomysł ćwiczenia zaczerpnięty ze strony 

Pinterest. com) 

 

 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA- „JESIENNE MEMO” 



Propozycja na jesienne popołudnie-gra doskonaląca spostrzegawczość i pamięć Memo.  

    Aby w nią zagrać należy przygotować pary jednakowych obrazków, które następnie 

rozkładamy na stole, tak aby nie było widać obrazka. Zawodnicy losują je dwukrotnie. Jeśli 

uda im się znaleźć parę, odkładają ją na bok i zdobywają punkt. Losują ponownie. Jeśli tym 

razem się nie powiodło, odkładają obrazki na stół, tak aby obrazek był niewidoczny. 

Można skorzystać z propozycji poniżej zaczerpniętej ze strony 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/10/karty-pracy-do-druku-jesien/ 

 

 

 

Równie świetna zabawa, jeśli nie lepsza będzie z własnoręcznie wykonaną grą. 

Życzę super zabawy! 

 

PIĄTEK 23.X.2020- ZAJĘCIA Z ZAKRESU EDUKACJI RUCHOWEJ 

Temat: Jesienna gimnastyka z kartami obrazkowymi. 

Dzieci w twórczy sposób realizują zadanie ruchowe. 

Przebieg: 

Przygotowanie: do zabawy potrzebne będą karty ruchowe -źródło: 

https://www.dzieckiembadz.pl/2017/10/jesienne-karty-ruchowe-do-druku.html 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/10/karty-pracy-do-druku-jesien/
https://www.dzieckiembadz.pl/2017/10/jesienne-karty-ruchowe-do-druku.html


 

Losujemy kartę, odczytujemy polecenie (jeśli dzieci chcą mogą spróbować samodzielnie to 

zrobić) i w sposób twórczy pokazujemy na przykład jak wirują liście na wietrze. 

Zachęcam do stworzenia przez dzieci własnych kart ruchowych. 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA „JESIENNA MANDALA” 

Po jesiennym, ruchowym szaleństwie, chwila na uspokojenie- kolorowanie mandali. 

Przykładowe jesienne mandale: 

 https://www.jakoloruje.pl/jesienna-mandala-1.htm 

 eduzabawy.com 

Można z dzieckiem ułożyć własną mandale. Tworzymy odpowiedni nastrój włączając na 

przykład utwór W. Kilara „Walc złotej jesieni” https://youtu.be/UQ8Euf2XgWs  i bez 

https://youtu.be/UQ8Euf2XgWs


pośpiechu wykorzystując wycięte koło i szablony jesienne układamy powtarzające się 

elementy. 

Mandale można tworzyć korzystając także z takich technik plastycznych jak: rysowanie, 

kolorowanie szablonów, wyklejanie, wycinanie czy mozaika. 

Powodzenia w twórczym wysiłku! 

 

 

 

 

 


