
Figury kreatywnie 

• Figura w figurze – zadaniem dziecka jest ułożyć z klocków np. kwadrat, w którym znajdował będzie się 

trójkąt 

• Oznaczenia – klocki oznaczamy figurami naklejając na nich naklejki/karteczki/metki z papierowej 

taśmy, zadaniem dziecka jest podzielić je wrzucają np. do odpowiedniego wiaderka 

• Odrysuj – tym razem wykorzystamy klocki o różnych kształtach, zadaniem dziecka jest odrysować je na 

papierze i nazwać kształty, który powstał 

• Z masą solną – zadaniem dziecka jest odgnieść klocek na wybranej masie (np. masie solnej), nazwać 

kształt i pomalować (gdy masa wyschnie). 

• Jak największy… – zadaniem dziecka jest ułożyć jak największy np. kwadrat z przygotowanych klocków (dobrze 

sprawdzą się płaskie, drewniane, o jednakowym kształcie). 

• Zgadnij, co to? – klocki o różnych kształtach wrzucamy do worka i zawiązujemy dziecku oczy. Zachęcamy by 

zgadywało jaką figurę wylosowało z worka. 

Plastyczne różności  

• Plastelina – można z jej pomocą wykleić kontury figury. Alternatywnie można je pomalować palcami 

• Druciki kreatywne – bez problemu nawet najmłodszy przedszkolak wygnie drucik w odpowiedni kształt. 

Można też tworzyć kryształy z soli zawieszając przygotowany kształt w roztworze solnym 

• Kartki – można z nich wycinać, to całkiem oczywiste, ale i tak bardzo ważne. Ciekawiej jest na nich 

kalkować na oknie, wydzierać z nich określone kształty lub robić frotaż (podkładając kształt POD kartkę 

i zamalowując ją całą kredką) 

• Farby i świeczka – wybrany kształt rodzic lub dziecko rysuje świeczką na kartce i prosi dziecko o 

pomalowanie kartki farbą (spłynie z wosku i uwidoczni kształt figury) 

• Tektura, korek i pineska – wyciętą z tekstury figurę mocujemy na tablicy korkowej i zachęcamy dziecko 

do zgadywania czy figura zmieni się po obrocie – koło zawsze wygląda tak samo, kwadrat – już nie. A 

czy trójkąt do góry nogami to wciąż trójkąt? To dobra okazja do tego, aby o tym porozmawiać. 

• Atrament sympatyczny – figurę rysujemy zmazikiem do pióra (czy zmazik to termin ogólnopolski czy 

regionalizm?:). Będzie ona niewidoczna na kartce. Jeśli jednak to miejsce zamalujemy flamastrem – 

figura uwidoczni się (będzie jaśniejsza) 


