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WYZWANIE I: BAZGROT GRA W GUZIKI! 

CELE:  

• dostrzeganie kształtu koła,  

• odszukiwanie poznanego kształtu w najbliższym otoczeniu,  

• udział we wspólnych zabawach z wykorzystaniem guzików, 

• odszukiwanie wylosowanych guzików na planszy,  

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

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

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Prezentacja różnych rodzajów guzików. Zadanie pytań dzieciom: 

➢ Co to jest? 

➢ Czy ktoś ma guzik? 

➢ Co robimy gdy guzik nam się odpruje?  

➢ Jakiego kształtu są guzki (koła)? 

➢ Czy w sali coś jeszcze ma kształt koła? 

3. BAZGROŁKOWE GUZIKI: Próby nawlekania igły (najlepiej dużej, może być wycięty model z tektury), 

przekładanie igły przez dziurki od guzików (mogą być wycięte szablony z tektury lub uszyte). 

4. KOSZULA Z GUZIKAMI: Dopasowywanie guzików do kształtów lub kolorów umieszczonych na koszuli. 

5. KOLOROWE GUZIKI: Zabawa ruchowa, do której potrzebujemy: kolorowych guzików dla każdego dziecka, 

obręczy, do których wkładamy karki w kolorach guzików. Zadaniem dzieci jest maszerowanie w rytm muzyki, gdy 

muzyka cichnie każdy ustawia się pry obręczy z odpowiednim kolorem kartki. 

6. KOŁA: „Rysowanie” w powietrzu, na podłodze, na dłoni kół przez dzieci. 

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

dopasuj kredkę do bazgrołka, nazwij kolory.). 

 

ZADANIA DODATKOWE: 

KARTA PRACY: Do spotkania zostało opracowanych 2 karty pracy oraz emblematy z kolorowymi guzikami. 

ZAPINAMY GUZIKI: Zapinanie guzików na czas.   
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GUZIKOWE ZAWODY: Rozdajemy każdemu po 1 guziku, na podłodze zaznaczamy linię STARTU i METY. 

Zadaniem dzieci jest „pstrykać” palcami w guzki, aby te jak najszybciej przesuwały się do METY. Wygrywa dziecko, 

które dotrze jako pierwsze. 

MEDALE: Rozdanie dzieciom pamiątkowych medali po spotkaniu z bazgrołkami. 

 

UWAGI: 

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

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

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

 

WYZWANIE II: GEOMETRYCZNA CHOINKA BAZGROŁKA 

CELE:  

• dostrzeganie kształtów i manipulowanie różnymi płaskimi figurami geometrycznymi,  

• odszukiwanie poznanego kształtu w najbliższym otoczeniu,  

• układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych,  

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

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

2. FIGURY GEOMETRYCZNE: Prezentacja figur geometrycznych przez N., wspólne nazwanie ich (trójkąt, koło, 

kwadrat).  

3. CO UŁOŻYMY Z FIGUR?: Układanie figur zgodnie z bazgrołkową rymowanką (potrzebujemy: zielony duży 

trójkąt, żółta gwiazda, czerwone kółka, niebieski kwadrat): 

Bazgrołkowa geometrycZna choinka! 
Magdalena TokarcZyk 

Bazgrołek ma dziś nie lada wyzwanie 
dostał figury geometryczne, a co z nich powstanie? 

O tym się przekonamy 
bo wspólnie to zadanie wykonamy! 
Na środku zielny trójkąt układamy! 
I od tego zadanie rozpoczynamy. 

Na górze trójkąta, tam na czubeczku 
połóż żółtą gwiazdę mój maluszku! 

Na dole trójkąta niebieski kwadrat kładziemy. 
To będzie nóżka i o tym wiemy! 

Zostały nam czerwony koła, 
układamy je do woli na trójkącie i kto zadanie wykonała to woła! 

 
 

4. MOJA BOMKA: Rozdajemy dzieciom figury geometryczna (1 duże koło i mniejsze, inne figury np. kwadraty, 

trójkąty, koła). Zadaniem dzieci jest ułożenie na dużym kole mozaiki z figur (ozdobienie swojej bombki). 

 



5. CHOINKOWE OZDOBY: Zabawa ruchowa, dzieci poruszają się po sali w rytm muzyki. Na przerwę w muzyce 

nauczyciel pokazuje planszę z figurą geometryczną (np. koło), zadaniem dzieci jest kreślenie tej figury w powietrzu, 

lub na podłodze. 

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. 

 

UWAGI: 

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

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

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

 

WYZWANIE III: CHUSTECZKA DLA BAZGROŁKA 

CELE:  

• dostrzeganie kształtu kwadratu,  

• odszukiwanie poznanego kształtu w najbliższym otoczeniu,  

• doskonalenie sprawności manualnych – rysowanie na piasku, 

• układanie kwadratów z patyczków, 

• wyrażanie własnej wrażliwości estetycznej poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami – 

projektowanie chusteczki dla Bazgrołka, 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

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

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Prezentacja różnych chusteczek (tekstylne, jednorazowe itd.). 

Zwrócenie uwagi na kształt chusteczek. Zwrócenie uwagi na to kiedy używamy chusteczki (do wycierania nosa, do 

wycierania buzi po jedzeniu itd.). 

3. MAM CHUSTECZKĘ…: Wspólna zabawa przy piosence „Mam chusteczkę haftowaną…”. 

4. CHUSTECZKA DLA BAZGROŁKA: Wspólne ozdabianie chusteczki dla Bazgrołka. Malowanie różnych 

bazgrołów na kartce za pomocą kredek, flamastrów itd. 

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

dopasuj kredkę do bazgrołka, nazwij kolory.). 



 

ZADANIA DODATKOWE: 

KARTA PRACY: Do spotkania została opracowana jedna karta pracy. 

MEDALE: Rozdanie dzieciom pamiątkowych medali po spotkaniu z bazgrołkami. 

 

UWAGI: 

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

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

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


