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Tydzień #3 - kształty 

Start: 
piosenka Uh-huh! (yes/no)z repertuaru Super Simple Songs (improwizowanie na melodię piosenki z 
użyciem nazw kształtów) 
rymowanka: 123- play with me, 456- English tricks. 

W ciągu dnia: 
Nazywanie kształtów w trakcie codziennych czynności (wyszukiwanie w domu konkretnego 
kształtu). 

Zabawy w kształty: 

1. Pierwsze to wyszukiwanie w domu i nazywanie różnych kształtów. 
2. W rytm piosenek o kształtach wyszukujemy konkretnych kształtów, pokazujemy i 

powtarzamy ich nazwy. 
3. Śpiewamy sami piosenki o kształtach (można losować dany kształt przed zaśpiewaniem). 
4. Tworzymy zbiory zabawek i akcesoriów w jednym kształcie nazywając je po kolei. Liczymy, 

których kształtów jest najwięcej (one - circle, two - circle, three - circle... itd. - utrwalanie 
nazw).  

5. "Go to..." - układamy na podłodze wycięte z papieru kształty  i wydajemy proste polecenie 
"GO TO THE SQUARE!", za każdym razem zmieniamy kształt i oczywiście nagradzamy dziecko 
pochwałą słowną. 

6. "What is missing?" - "Czego brakuje?" Wykorzystujemy wycięte z papieru kształty, układamy 
je w określonej kolejności np. 3 lub 4 kształty, jeden obok drugiego. Dziecko przygląda się w 
jakiej kolejności leżą, zamyka oczy, my w tym czasie zabieramy jeden kształt i po otwarciu, 
oczu dziecko ma wskazać którego brakuje. 

7. "What has changed?" - "Co się zmieniło?". Zasady podobne jak powyżej, z tym, że nie 
zabieramy kształtu, ale zamieniamy miejscami z innym. Zadaniem dziecka jest odgadnąć 
które kształty zmieniły miejsce. 

8. Zabawy rączkami - układanie dłoni w konkretne kształty i nazywanie ich. 
9. Zabawy z wykorzystaniem materiałów plastycznych (t.j. kredki, papier kolorowy, bibuła, 

krepa, papiery i torebki po prezentach). Można z papieru kolorowego wyciąć duże kształty i 
powiesić w widocznym miejscu, kłaść na podłodze itd. 

10. Dodatkowe pomysły:  
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

Zakończenie: Piosenka Clean Up  i See You Later, Aligator (Super Simple Songs). 

 

Źródła:  
Piosenki Super Simple Songs, The Kiboomers, Kids TV 123  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRtxO7exyHZG1vEFRy7_bZ_A_OT2uxhNG (dostęp 18.02.2017) 
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