Witajcie, kochane dzieci i Rodzice!
Dzisiaj przypomnimy sobie nazwy wybranych figur geometrycznych.

Rodziców prosimy o ułożenie przed dzieckiem figur geometrycznych (kwadratu, prostokąta,
koła i trójkąta) oraz opowiedzenia dzieciom, jak wyglądają. Przedstawcie dzieciom figury,
wykorzystując wierszyki:
Kwadrat ma wszystkie boki takiej samej długości
Kwadrat to dziwna figura,
Bo nie wiadomo, gdzie dół a gdzie góra
Do góry głową, czy na dół głową
zawsze wygląda jednakowo.
Ma równe kąty, ma równe boki,
Tak samo długi jest jak szeroki
A kto nie wierzy niech sam zmierzy.
Prostokąt ma boki leżące naprzeciwko siebie, dwa długie i dwa krótkie.
Prostokąt też ma proste kąty.
Lecz znamy różne prostokąty
Bywają wielkie takie jak mur.
Albo wysokie jak drapacz chmur
Duży prostokąt to jest ściana.
Cała na żółto pomalowana
Mały prostokąt to jest zeszyt
Już rozumiecie? To mnie cieszy.
Trójkąt ma trzy boki
Trójkąt to dziwna figura,
bo nie wiadomo
gdzie dół, a gdzie góra.
Koło toczy się
Nazywam się koło,
Bo toczę się wesoło
Początku nie mam ani końca
Podobne jestem do słońca.
W wielu przedmiotach mnie odkrywacie.
Zapraszamy Was do zabaw z figurami 

Dotykowe zagadki
Dzieci i dorosły siadają na podłodze jeden za drugim. Dorosły rysuje na plecach dziecka,
siedzącego przed nim wybraną figurę geometryczną. Zadaniem dziecka jest odgadnąć, jaka
to figura i podnieść ją do góry. Po każdej dobrej odpowiedzi następuje zamiana. Dziecko
rysuje figurę na plecach osoby dorosłej, która zgaduje, co jest rysowane na jej plecach.
Rysowanie na lusterku
Do tej zabawy będą potrzebne lusterka. Uczestnicy chuchają na nie, aż zaparują, wtedy
palcem rysują wybraną figurę geometryczna. Zabawa wywołuje wiele radości, ponieważ
można obserwować, jak obrazki znikają z powierzchni lusterka 
Zaczarowane obrazki
Do tej zabawy potrzebne będą kartki A4 i kredki. Na środku kartki dorosły rysuje koło.
Zadaniem dziecka jest dorysowanie do koła innych elementów, które stworzą, np. ludzika,
słońce, domek, może zamek itp. W podobny sposób można czarować obrazki z innych figur.
Raz, dwa, trzy - figura patrzy
Dziecko tańczy, improwizując do muzyki. Na przerwę w muzyce dorosły pokazuje figurę
geometryczną, a dziecko reaguje w ustalony wcześniej sposób, np.:
Kwadrat - podskakujemy 4 razy
Prostokąt - kucamy
Trójkąt – ręce łączymy nad głową, tworząc trójkąt, czyli np. rakietę, dach domu.
Koło – obracamy się kilka razy dookoła siebie.
Figurowe sudoku
Kartę należy pociąć, a następnie wkleić figury w odpowiednie miejsca. W każdym rzędzie i
szeregu powinny znaleźć się 4 różne figury (po jednym kwadracie, prostokącie, kole i
trójkącie).

W wolnej chwili zapraszamy Was do obejrzenia kilku zamków polskich. Przyjrzyjcie się uważnie, może
znajdziecie w nich ukryte figury geometryczne? Życzymy miłego wspólnego oglądania - pani Małgosia
i Jola 

Zamek Królewski w Warszawie

Zamek w Oporowie

Zamek w Ogrodzieńcu

Zamek w Łańcucie

Zamek w Książu

