
Drodzy Rodzice, wysyłam Wam figury – zadania i zabawy dla przedszkolaków. 

Dziecięce pokoje z trudem mieszczą dziecięce skarby – klocki, piłki, resoraki, książki, skakanki 

… właściwie – czego tam nie ma? To skarbnica pomysłów i inspiracji do utrwalania figur. Jak 

wykorzystać to co mamy? 

 

Klocki 

To ulubiona zabawka dzieci. Szczególnie, jeśli klocki są drewniane! Z klockami można 

zdziałać wiele. Tutaj zebranych jest klika pomysłów jak wykorzystać je do doskonalenia przez 

dziecko znajomości figur i ich własności: 

 

 

 

 Skonstruuj kwadrat/trójkąt/pięciokąt/itp. – zadaniem dziecka jest skonstruować 

wybraną figurę. Przy tej okazji można wejść na poziom wyżej i konstruować bryły (np. 

sześciany) 

 Jak największy… – zadaniem dziecka jest ułożyć jak największy np. kwadrat z 

przygotowanych klocków (dobrze sprawdzą się płaskie, drewniane, o jednakowym 

kształcie) 

 Figura w figurze – zadaniem dziecka jest ułożyć z klocków np. kwadrat, w którym 

znajdował będzie się trójkąt 



 Oznaczenia – klocki oznaczamy figurami naklejając na nich naklejki/karteczki/metki z 

papierowej taśmy, zadaniem dziecka jest podzielić je wrzucają np. do odpowiedniego 

wiaderka 

 Odrysuj – tym razem wykorzystamy klocki o różnych kształtach, zadaniem dziecka jest 

odrysować je na papierze i nazwać kształt, który powstał 

 Z masą solną – zadaniem dziecka jest odgnieść klocek na wybranej masie (np. masie 

solnej), nazwać kształt i pomalować (gdy masa wyschnie) 

 Zgadnij, co to? – klocki o różnych kształtach wrzucamy do worka i zawiązujemy 

dziecku oczy. Zachęcamy by zgadywało jaką figurę wylosowało z worka. 

Plastyczne różności 

Figury można utrwalać korzystając niemalże ze wszystkiego. 

 

Plastelina – można z jej pomocą wykleić kontury figury. Alternatywnie można je pomalować 

palcami. 

Druciki kreatywne – bez problemu nawet najmłodszy przedszkolak wygnie drucik w 

odpowiedni kształt. Można też tworzyć kryształy z soli zawieszając przygotowany kształt w 

roztworze solnym. 

Kartki – można z nich wycinać, to całkiem oczywiste, ale i tak bardzo ważne. Ciekawiej jest 

na nich kalkować na oknie, wydzierać z nich określone kształty lub robić frotaż (podkładając 

kształt POD kartkę i zamalowując ją całą kredką) 

Farby i świeczka – wybrany kształt rodzic lub dziecko rysuje świeczką na kartce i prosi dziecko 

o pomalowanie kartki farbą (spłynie z wosku i uwidoczni kształt figury) 

Tektura, korek i pineska – wyciętą z tekstury figurę mocujemy na tablicy korkowej i zachęcamy 

dziecko do zgadywania czy figura zmieni się po obrocie – koło zawsze wygląda tak samo, 

kwadrat – już nie. A czy trójkąt do góry nogami to wciąż trójkąt? To dobra okazja do tego, aby 

o tym porozmawiać. 

Atrament sympatyczny – figurę rysujemy zmazikiem do pióra. Będzie ona niewidoczna na 

kartce. Jeśli jednak to miejsce zamalujemy flamastrem – figura uwidoczni się (będzie 

jaśniejsza). 

 

Figury – zadania i zabawy dla przedszkolaków 

Przygotowałam też zestaw kart z zadaniami i ciekawostkami dla dzieci. Pamiętajmy jednak, że 

papierowa forma to ta, mimo wszystko, najmniej atrakcyjna dla dziecka i lepiej sprawdza się 



jako utrwalanie informacji niż wprowadzenie do tematu. Starałam się uczynić ten zestaw 

ciekawym i wesołym. Dlatego… 

Figury – przedstawiają się same! 

Każda z figur powie o sobie kilka słów i zwróci uwagę na to, że należy do większej rodziny. 

Pokaże paru innych członków jej geometrycznej familii. Dzięki temu dziecko będzie wiedziało, 

że trójkąt do góry nogami to także trójkąt, a kwadrat to nie tylko prostokąt, ale i romb. Rolą 

dorosłego jest wybór figur, które zaprezentuje dziecku, więc myślę, że intuicja podpowiada 

każdemu z nas, że rozróżnianie rombu i kwadratu to jeszcze nie poziom trzylatka. Ale, 

analogicznie, mówienie bez ustanku o 4 podstawowych kształtach (koło, kwadrat, trójkąt, 

prostokąt) – dla dziecka u progu szkoły, to nuda! A nuda jest w edukacji niebezpieczna i przede 

wszystkich – niechciana! 

 

Tutaj kilka wzorów: 

https://panimonia.pl/2020/03/26/figury-zadania-i-zabawy-dla-przedszkolakow/#jp-carousel-5629 

https://panimonia.pl/2020/03/26/figury-zadania-i-zabawy-dla-przedszkolakow/#jp-carousel-5630 

https://panimonia.pl/2020/03/26/figury-zadania-i-zabawy-dla-przedszkolakow/#jp-carousel-5631 

 

Quiz z figurami 

Zdobywane wiadomości warto utrwalać i wiązać z rzeczywistością. Z pomocą przychodzi quiz. 

Tutaj kilka wzorów: 

https://panimonia.pl/2020/03/26/figury-zadania-i-zabawy-dla-przedszkolakow/#jp-carousel-5632 

https://panimonia.pl/2020/03/26/figury-zadania-i-zabawy-dla-przedszkolakow/#jp-carousel-5633 

Figury kreatywnie 

Figury zachęcają do porównywania, kolorowania, kreślenia kształtów, a więc – do utrwalania 

i poszerzania wiedzy o figurach i ich własnościach. 

https://panimonia.pl/2020/03/26/figury-zadania-i-zabawy-dla-przedszkolakow/#jp-carousel-

5637 

https://panimonia.pl/2020/03/26/figury-zadania-i-zabawy-dla-przedszkolakow/#jp-carousel-

5636 

https://panimonia.pl/2020/03/26/figury-zadania-i-zabawy-dla-przedszkolakow/#jp-carousel-

5635 

Niektóre z nich wykorzystują motyw figur do tego, aby doskonalić inne funkcje – percepcję, 

małą motorykę, umiejętność kontynuowania szeregów. 
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https://panimonia.pl/2020/03/26/figury-zadania-i-zabawy-dla-przedszkolakow/#jp-carousel-

5640 

https://panimonia.pl/2020/03/26/figury-zadania-i-zabawy-dla-przedszkolakow/#jp-carousel-

5639 

https://panimonia.pl/2020/03/26/figury-zadania-i-zabawy-dla-przedszkolakow/#jp-carousel-

5638 

Miłej zabawy!!! 

 

Przypominam również o dyżurze pedagoga: 

Pedagog jest dostępny dla rodziców zgodnie z następującym harmonogramem: poniedziałek – 

środa w godzinach 9-11 e-mail: kserwatko@spp3.sanok.pl 

Pozdrawiam Was serdecznie. 

Pedagog Katarzyna Serwatko 

 

Drodzy rodzice, dołączam również informacje z cyklu Pedagog radzi… Jak chronić 

dziecko przed szkodliwymi treściami i pozwolić mu na poznawanie Internetu? 

Jeżeli kiedykolwiek pytałeś siebie czy moje dziecko jest bezpieczne w Internecie?, to musisz 

wiedzieć, że nie jesteś sam. Wielu rodziców podobnie jak Ty martwi się czy ich pociecha jest 

bezpieczna podczas korzystania z Sieci. To całkiem słuszne pytanie. Internet bowiem oprócz 

tego, że jest powszechnym narzędziem wymiany informacji, ma jednocześnie swoje ciemne 

strony. 

Internet jest jak fascynująca metropolia. 

Wyobraź sobie Nowy Jork. To wspaniałe, magiczne miasto. Znajdziesz w nim tysiące sklepów, 

ogromne biurowce, szkoły, kina, muzea, piękne ulice i Statuę Wolności. Posiada jednak także 

drugie oblicze: ciemne zaułki, niebezpieczne dzielnice i nocne życie. Można w nim spotkać 

złodziei samochodowych, dilerów narkotyków, kobiety lekkich obyczajów, pedofilów. 

Jestem pewna, że nie chciałbyś, aby Twoje dziecko trafiło w jedno z takich miejsc lub spotkało 

kogoś, kto mógłby wykorzystać jego ufność. Założę się, że nie puściłbyś je na samotną 

wycieczkę po takim mieście. 

Internet jest jak ogromna metropolia. Jeśli więc w realnym świecie troszczysz się o 

bezpieczeństwo swojego dziecka, warto zadbać o nie również w Internecie. 

Rosnący fenomen szkodliwych treści  

Dziś trudno wyobrazić sobie życie bez Internetu – jest narzędziem edukacyjnym, umożliwia 

kontakty z bliskimi oraz gwarantuje dostęp do wielu przydatnych aplikacji. Jednocześnie jest 

także nośnikiem szkodliwych, brutalnych i demoralizujących treści, które mogą stanowić 

zagrożenie i mają niewłaściwy wpływ, w szczególności na dzieci i młodzież. 
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Czym właściwie są? Szkodliwe treści w Internecie to materiały, które mogą wywoływać 

negatywne emocje u odbiorcy lub które promują niebezpieczne zachowania. Treści szkodliwe 

nie zawsze łamią polskie prawo, dlatego nie w każdym przypadku działania mogą być podjęte 

przez policję lub prokuraturę. Szkodliwe treści obejmują szeroki zakres zachowań: od mowy 

nienawiści przez hejt, materiały ukazujące przemoc, promujące narkotyki, pijaństwo, 

samookaleczenia, samobójstwa po nielegalną pornografię, 

Co czyha w Internecie na Twoje Dziecko? 

Pornografia, przemoc i narkotyki 

W Internecie znajduje się dużo łatwo dostępnej pornografii i przemocy. Dziecko nie kupi w 

kiosku pisma dla dorosłych, tymczasem w Internecie ma swobodny dostęp do najostrzejszych 

treści pornograficznych. 

Swoje strony mają też dealerzy narkotyków i sekty. Pamiętaj, że dziecko lub nastolatek nie 

musi szukać złych stron, żeby na nie trafić - osoby, które na tym zarabiają, zrobią wszystko, 

aby strony zawierające, np. pornografię, trafiały do niego same. 

Pedofile i oszuści 

Internet to obecnie ulubione miejsce wyszukiwania ofiar przez pedofilów i różnych oszustów. 

Często podszywają się oni pod dzieci korzystając z czatów i komunikatorów internetowych, na 

których uwielbiają przesiadywać najmłodsi. Dziecko z reguły jest ufne, łatwowierne i 

niejednokrotnie daje się skusić na propozycję spotkania w realnym świecie. 

Oprócz pedofilów w sieci działają oszuści wyciągający od dzieci tak ważne dane jak adres 

zamieszkania, zarobki rodziców itp. 

Uzależnienie od Internetu 

Internet potrafi zahipnotyzować, działać jak narkotyk i uzależnić. Coraz więcej ludzi cierpi na 

uzależnienie od Internetu - internetoholizm. Szczególnie narażone na ten nałóg są dzieci. 

Internet staje się dla nich prawdziwym życiem. Prowadzi to do zaburzeń w umiejętności 

nawiązywania kontaktów z rówieśnikami oraz zaległości w szkole. 

Niebezpieczne gry samobójcze w Internecie 

Jak stać się wróżką ognia? Zabawa, która przyciąga kilkuletnie dzieci (popularna w roku 2017) 

„Jak stać się wróżką ognia” to „zabawa”, która jest wyjątkowo niebezpieczna dla młodszych 

dzieci. Niewiele trzeba, by stać się wróżką ognia. Wystarczy, że w nocy włączysz gaz w 

kuchence, wypowiesz magiczne zaklęcie, a następnie pójdziesz słodko spać. Właśnie do tego 

zachęcają twórcy gry samobójczej, która krążyła w sieci. Tragiczna w skutkach zabawa 

stworzona została na wzór popularnej wśród dzieci animacji „Winx Club – Szkoła czarownic”. 

I właśnie dlatego tak wiele osób dało się na nią nabrać. Wiele małych dziewczynek, jak również 

chłopców uwierzyło, że po włączeniu kuchenki gazowej i powtórzeniu magicznych słów staną 

się wróżkami ognia. 

Niebieski wieloryb to jedyne zwierzę, które jest w stanie popełnić samobójstwo (popularna w 

roku 2017) 



„Niebieski wieloryb” czy też „Blue Whale Challenge” to z kolei rodzaj wyzwania adresowany 

do nastolatków. Przez 50 dni należy wykonywać konkretne zadania, które zadaje tzw. opiekun 

i które polegają m. in. na samookaleczaniu (np. wycięciu żyletką na ręce wieloryba), 

całodziennym oglądaniu horrorów/strasznych filmików, wysyłaniu dziwnych informacji do 

znajomych czy też wstawaniu o bardzo wczesnych porach dnia. Jako ostatnie należy 

wykonać… samobójstwo! 

#Momo Challenge – niebezpieczna postać z "gry" nękała nastolatki (popularna w roku 2018) 

Makabryczna, groteskowa twarz z wyłupiastymi oczami z pozoru wygląda jak kobieta. Po 

dokładniejszym przyjrzeniu się można jednak zauważyć, że dziwna postać stoi na kurzych 

łapach. Charakterystyczny wizerunek Momo pochodzi od rzeźby "Mother Bird" autorstwa 

specjalisty od efektów specjalnych Midori Hayashiego. Nie wykorzystano go jednak w celach 

artystycznych. Straszna postać patronuje #Momo Challenge – internetowemu wyzwaniu, które 

zaczyna być popularne wśród młodzieży na całym świecie, od Japonii po Stany Zjednoczone i 

Meksyk.   

Najpierw Momo chce się z nami "zaprzyjaźnić" i prosi o dołączenie do grona naszych 

znajomych. Jeśli wyrazimy na to zgodę, zaczynają do nas napływać od niej wiadomości, 

zdjęcia, psychodeliczne filmy grozy i różne polecenia. Jeśli tylko zechcemy się wycofać z 

kłopotliwej znajomości, zaczynamy być szantażowani.  

 

Jak przeciwdziałać internetowym zagrożeniom? 

Przede wszystkim staraj się szczerze porozmawiać ze swoim dzieckiem i uświadomić je o 

grożących niebezpieczeństwach. Czasami jednak rozmowa nie wystarczy, a wtedy warto 

skorzystać z programu do kontroli rodzicielskiej. Programy do kontroli rodzicielskiej, filtrujące 

szkodliwe treści, skutecznie wspomagają rodziców w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom. 

Warto pamiętać i podkreślać to w rozmowie z dziećmi, że Internet nie jest miejscem, w którym 

wolno więcej. Jest miejscem publicznym, dlatego nieobyczajny wybryk czy nieprzyzwoity 

rysunek są w nim tak samo zabronione, jak w przestrzeni publicznej. Nie zważając na trudności, 

należy reagować na rozpowszechnianie szkodliwych treści, jeśli spełniają one znamiona 

przestępstw, są wykroczeniami lub naruszają dobra osobiste. 

 


