
 

  

MODUŁ 5 
KLASYFIKACJA  



 

 
 

 

 

WYZWANIE I: BAZGROŁKOWY DZIEŃ KREDKI 

CELE:  

• rozpoznawanie i nazywanie poszczególnych kolorów,  

• poznawanie i utrwalenie nazw kolorów,  

• stwarzanie sytuacji do wspólnej zabawy,  

• klasyfikowanie przedmiotów (kredek) pod względem jednej cechy (kolor), 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Prezentacja różnych rodzajów kredek (kredki ołówkowe, świecowe, 

pastele itd.). Zadanie pytań dzieciom: 

➢ Co to jest? 

➢ Kiedy używamy kredek? 

➢ Co robimy gdy kredka się złamie?  

3. BAZGROŁKOWE KREDKI: Dopasowanie kredek do bazgrołów. Nazywanie poszczególnych kolorów. 

4. KOLOROWE KREDKI: Zabawa ruchowa przy muzyce. Każde dziecko losuje z worka jedną kredkę (w worku 

należy mieć przygotowane kredki – mogą to być zwykłe kredki lub uszyte - w kolorach niebieski, czarny, czerwony, 

żółty, zielony, różowy). W sali, w różnych miejscach rozkładamy bazgrołki Zadaniem dzieci jest maszerowanie rytm 

muzyki, na przerwę siadają przy bazgrołku w kolorze kredki jaką trzymają w ręku. 

5. WSZYTSKIE KOLORY SĄ POTRZEBNE: Zwrócenie uwagi dzieciom, że wszystkie kolory są potrzebne (nie 

ma brzydkich kolorów). 

6. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie pierwszej naklejki na tablicy (zaliczenie zadania: 

dopasuj kredkę do bazgrołka, nazwij kolory.). 

 

ZADANIA DODATKOWE: 

KARTA PRACY: Do spotkania zostało opracowanych 7 kart pracy w wersji kolorowej. Po wykonaniu zadań przez 

chętne dzieci karty można dołączyć do indywidualnych ksiąg. 

STRUGAMY KREDKI: Zorganizowanie zawodów w struganiu kredek.  

MODUŁ: 5 
KLASYFIKACJA 

 



MEDALE: Rozdanie dzieciom pamiątkowych medali po spotkaniu z bazgrołkami. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE II: WALENTYNKI BAZGROLINKI 

CELE:  

• rozwijanie umiejętności szeregowania i klasyfikowania, 

• rozpoznawanie i nazywanie poszczególnych kolorów,  

• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce, 

• poznawanie i utrwalenie nazw kolorów,  

• klasyfikowanie przedmiotów (serc) pod względem jednej cechy (kolor), 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WALENTYNKOWE SERDUSZKA: Dopasowywanie kolorowych serduszek do bazrołków.  

3. TANIEC Z BAZGROLINKĄ: Dzieci stoją w kole, w czasie muzyki podają sobie z rąk do rąk Bazgrolinkę 

(najlepiej maskotkę) muszą to robić szybko, bo na przerwę w muzyce dziecko, które zostanie z bazgrołkiem 

wchodzi do środka koła. Potem zabawa toczy się od początku, a dzieci które sa w kole wymieniają się z tymi które 

na przerwie zostają z Bazgrolinką w rękach. 

4. KOLOROWE SERCA: Dzieci losują z worka po jednym serduszku, nazywają kolor serduszka, a następnie 

układają wylosowane serduszko przy bazgrołku w odpowiednim kolorze. 

5. NAJWIĘKSZE SERCE: Należy przed zabawą przygotować 3 serca w różnych kolorach oraz wielkościach, 

zadaniem dzieci jest wskazanie koloru serca, które jest największe. 

6. GRUPOWY WALENTYNKA: Wspólne kolorowanie serca.  

7. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie pierwszej naklejki na tablicy (zaliczenie zadania: 

nazywanie kolorów, dopasowywanie kolorów serc do bazgrołków itd.). 

 

ZADANIA DODATKOWE: 

KARTA PRACY: Do zadania została przygotowana karta pracy, którą można dołączyć do indywidualnych książek 

dzieci. 



MEDALE: Do zabawy zostały opracowane medale, które można dać dziecku, aby wręczyło je wszystkim 

(domownikom) którzy wspólnie brali udział w grze. 

TANIEC NA SERDUSZKU: Zabawa inspirowana tańcem na gazecie, tylko zamiast rozkładać gazet, wcześniej 

należy z nich wyciąć wielkie serca. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 


