
MARYNARZE 30.04.20 

Kochani, przypominam, że prezentowane zabawy i ćwiczenia są propozycjami, z których 
możecie Państwo korzystać w całości bądź wybiórczo.    

Dzisiaj propozycje zabaw i ćwiczeń rozwijających różne umiejętności. 

Grafomotoryka, spostrzegawczość i wyobraźnia przestrzenna  

Uzupełnianie strony szlaczków nie należy do ulubionych zadań dzieci ale jakby to połączyć z 
odszukiwaniem symboli, koniecznością wyobrażania sobie ich w innym rozmiarze a nawet 
położeniu to już wygląda dużo bardziej zachęcająco. I takie właśnie krótkie ćwiczenia podrzucam 

Wam dzisiaj. 

 
 

Grafomotoryka ćwiczenia do pobrania 

 

https://drive.google.com/file/d/1ckAypZF8FL5Dw0kuuJG9XBdAorijJBNN/view 
 

Zadanie polega na wpisaniu w tabelce w określonych miejscach właściwych symboli według wzoru 
podanego na górze strony. 
 
Pierwsza tabelka zawiera takie same symbole jak we wzorze ale zamienione miejscami. 
 
Kolejna tabelka jest odrobinę trudniejsza ponieważ symbole są nie tylko zamienione miejscami ale i 
zmieniły swój rozmiar. 

https://drive.google.com/file/d/1ckAypZF8FL5Dw0kuuJG9XBdAorijJBNN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ckAypZF8FL5Dw0kuuJG9XBdAorijJBNN/view


 
Ostatnie zadanie jest najtrudniejsze. Mamy tu symbole ze wzoru, które nie tylko znajdują się w innych 
miejscach ale są też odwrócone. Tu zdecydowanie przyda się wyobraźnia przestrzenna :) 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Uważam, że tego akurat nigdy dość a zatem kolejna propozycja łącząca ćwiczenia grafomotoryczne i 
usprawniająca wspomnianą już percepcję wzrokową. 
 

 
 
Zadanie polega na zamalowaniu odpowiednich fragmentów obrazka tak aby odwzorować kształt i 

wypełnienie z pierwszej kolumny. 

 

Kolejne zadanie wymaga uzupełnienia pustych kształtów o linie znajdujące się wewnątrz 

elementów. Tu ponownie wzorujemy się na elementach z pierwszej kolumny. 

 

Pliki do pobrania: 

https://drive.google.com/file/d/1H6qSErbLFa-Ap1m1aR-i-WuyRsdRzUl6/view 

https://drive.google.com/file/d/1ku9qrNdFJdiny7CnriovyEM-L5BvUfof/view 

https://drive.google.com/file/d/1MpkHwmPgVIIwc4gOl9Y2hZfrGEnlQq56/view 

https://drive.google.com/file/d/1vRi5WEdrI0FIjoD9fJB0PSuM8OoP7ls4/view 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1H6qSErbLFa-Ap1m1aR-i-WuyRsdRzUl6/view
https://drive.google.com/file/d/1ku9qrNdFJdiny7CnriovyEM-L5BvUfof/view
https://drive.google.com/file/d/1MpkHwmPgVIIwc4gOl9Y2hZfrGEnlQq56/view
https://drive.google.com/file/d/1vRi5WEdrI0FIjoD9fJB0PSuM8OoP7ls4/view


 

Kształtowanie orientacji kierunkowej w zakresie odróżniania stron  
prawa – lewa, góra – dół. 

Dorosły kładzie przed dzieckiem kartkę w kratkę, na której narysowane są 2 dowolne obrazki, np. mysz 
i ser. Kratki muszą być większe np. 1 kwadrat złożony z 4 kratek z zeszytu w kratkę. Zadaniem dziecka 
jest zgodnie z poleceniem dorosłego wytyczyć drogę od myszy do sera. 

Np. Idź 2 kratki w lewą stronę. 

 3 kratki w dół.  

2 kratki w lewą stronę.  

1 kratkę w górę.  

A następnie 1 kratkę w prawą stronę. Później 2 kratki w górę. Itd. 

 

 

 

 

 

Na zakończenie proponuję Wam zabawę plastyczną związaną tematycznie z nadchodzącymi majowymi 

świętami.  

https://www.youtube.com/watch?v=gdHP4WEG9YM&fbclid=IwAR0c9HieMEbik3RjwZz8LytDiwHiAX1x9

clXo11p0V7T3YqpPm4SBatp8Ds 

 

Miłej zabawy       

 

https://www.youtube.com/watch?v=gdHP4WEG9YM&fbclid=IwAR0c9HieMEbik3RjwZz8LytDiwHiAX1x9clXo11p0V7T3YqpPm4SBatp8Ds
https://www.youtube.com/watch?v=gdHP4WEG9YM&fbclid=IwAR0c9HieMEbik3RjwZz8LytDiwHiAX1x9clXo11p0V7T3YqpPm4SBatp8Ds

