
Temat tygodnia: Z kulturą za pan brat.

Piątek – 16.04.2021r. 

1. „Symetria” - czyli zabawy z lustrzanym odbiciem.

Proszę o uzupełnienie kart pracy: 
Planeta dzieci karty 4  – KARTA PRACY  STRONA 6

Każdego dnia  spotykamy się z symetrią -  zabawa z lustrzanym odbiciem 

sprawi Wam na pewno niemałą radość. 

Na początek zapraszam Was do zabawy z lustrem. Usiądźcie  przed lustrem i  

obserwujcie swoje odbicie, zmieniajcie wyraz twarzy i wykonujcie różne gesty.

(W tej zabawie dziecko może naśladować wykonywanie codziennych czynności, np. 

czesanie lub kreślić w powietrzu figury geometryczne). 

W dalszej części mówimy do dziecka – pokaż jaką masz minę, kiedy jesteś 

smutny(-a), wesoły(-a), zły(-a) itd. Zadaniem dziecka jest  przedstawienie 

emocji i nazwanie ich. 

Następnie przykładamy do lustra różne przedmioty i sprawdzamy jak wygląda 

ich odbicie w lustrze.

 



Przy okazji tej zabawy tłumaczymy dziecku, że odbicie lustrzane powstaje gdy mamy jakiś 

przedmiot oraz lustro. Lustro jest osią symetrii między przedmiotem i jego odbiciem. 

Przedmiot i jego odbicie są więc do siebie symetryczne (mają ten sam kształt, takie same 

rozmiary, jednak są odwrotnie położone). 

Do kolejnej zabawy potrzebny będzie sznurek, który rozkładamy na podłodze 

(może być skakanka, naklejona kolorowa taśma). Potrzebne też będą  różne 

przedmioty, które macie w domu po 2 szt np. łyżeczki, klocki, autka itp. 

Zabawa polega na układaniu przedmiotów wzdłuż sznurka - osi symetrii lub 

inaczej w odbiciu lustrzanym. Warto dziecku przy okazji takiej zabawy 

pokazać jak ułożone przedmioty wyglądają w lustrzanym odbiciu. 

Układamy początkowo po 4-5 przedmiotów i odtwarzamy wspólnie z 

dzieckiem ten sam wzór z drugiej strony.  Stopniowo zwiększmy liczbę 

przedmiotów.



Najpierw dziecko odwzorowuje nasz wzór, a następnie samo wymyśla całość.

Przykłady:





 



Zabawa z symetrią w wersji online - Scholaris 

Zabawa ,,Lustro" -  jedna osoba jest lustrem, druga przeglądającym się w lustrze.   
Ćwiczenie polega na tym, że osoba, która gra rolę lustra, musi naśladować swojego 
partnera starając się wykonywać takie same gesty.

2. Praca plastyczna  - „Motyl”. 

Do wykonania pracy należy przygotować farby, nożyczki oraz trzeba 

wydrukować poniższą kartę pracy lub samodzielnie narysować połowę motyla.

Za pomocą pędzla ozdabiamy farbami narysowaną połowę motyla, nakładając 

sporą ilość farby. Gdy będzie gotowe składamy kartkę wzdłuż linii i mocno 

dociskamy. Po chwili rozkładamy kartkę i …. mamy całego motyla :) Prawda? 

Kiedy farba będzie sucha, można wyciąć kolorowego motylka. 

 

https://www.scholaris.pl/resources/run/id/104924




Chętnie zobaczę Wasze prace:)

Źródło: część materiałów pochodzi  z internetu 


