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Temat dnia: Wiosenne symetrie. 

Leniwa ósemka – rysowanie w powietrzu motyla metodą Dennisona. Dzieci 

(na wysokości oczu) wyciągają do przodu jedną rękę. Kciukiem kreślą koło – 

w lewą stronę do góry, do dołu, wracają do punktu wyjścia. Następnie kreślą 

drugie koło tą samą ręką, z tego samego punktu, w prawą stronę ku górze, do 

dołu i z powrotem do punktu wyjścia (rysują ósemkę). Oczy dzieci podążają 

za ruchem ręki. Ćwiczenie wykonujemy kilka razy: raz jedną ręką, raz 

drugą ręką, a także oburącz. Rysowanie leniwych ósemek na papierze. 

Kolorowe paski krepiny, kartki z narysowanymi na nich wykropkowanymi 

ósemkami, kredki. Układamy przed dziećmi wycięte z krepiny kolorowe 

paski oraz kartki z wykropkowanymi ósemkami. Dzieci rysują je po śladzie. 

Następnie układają na stołach takie same ósemki z krepiny. Rysują je na 

kartkach bez wzoru. 

Zajęcia 1. W poszukiwaniu wiosennych symetrii – zajęcia matematyczne. 

Dostrzeganie regularności w innych obiektach. 

Zdjęcia: tulipana, parasola, gałązki świerka, motyla, biała kartka. 

Umieszczamy przed dziećmi zdjęcia: motyla , parasola (przydatny wczesną 

wiosną z powodu częstej zmiany  pogody), gałązki świerka (nie zmienia 

swojego wyglądu w kolejnych porach roku). 



 



 

 

Przykładamy białą kartkę do zdjęcia tak, aby zakryć jego połowę. Widać więc 

tylko połowę motyla, połowę parasola i połowę gałązki świerka. Zakrywamy 

kolejno raz jedną połowę, raz drugą połowę. Dziecko je obserwuje i dochodzi 

do wniosku, że są one takie same. 

Dziecko odnajduje w domu przedmioty, w których występuje zjawisko 

symetrii. Wskazuje oś symetrii, czyli linię dzielącą obiekt na dwie równe 

części. 

Układanie symetrycznych obrazków. 

Tacki, piasek, różnorodny materiał do tworzenia kompozycji: guziki, 

kasztany, fasola, korale, figury geometryczne wycięte z papieru. Dziecko 

układa, np. z guzików, kasztanów, fasoli, symetryczne obrazki. Po 

zakończeniu pracy oglądamy prace dziecka i sprawdzamy, czy zadanie 

zostało wykonane poprawnie. 

Zajęcia 2. Wiosenne kwiaty- zajęcia artystyczno – techniczne. 



Potrzebne materiały: rolka po papierze toaletowym, zielona bibuła, kolorowe 

kartony, klej, nożyczki. 

 

Potrzebne materiały: płatki kosmetyczne, słomki, klej, nożyczki, karton. 

 

Można wykorzystać jedną z moich propozycji lub wymyśleć swoją technikę, 

którą wykonamy wiosennego kwiatka. 

Miłej zabawy, jeżeli macie ochotę podzielić się z nami efektami swojej pracy, 

poproszę o zdjęcia na WhatsAppie. 


