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Projekt „Shapes and geometry” (Kształty i geometria) 

ma na celu utrwalenie przez dzieci kształtów

i nazw figur geometrycznych.

Do projektu przyłączyły się placówki z krajów takich jak:

Polska, Rumunia, Portugalia, Hiszpania, Turcja, 

Macedonia, Bułgaria, Mołdawia, Gruzja, Grecja, 

Tunezja, Włochy, Albania, Słowacja, Ukraina, 

Azerbejdżan, Litwa, Chorwacja, Armenia.



Rozpoczynając projekt Misie wykonały wspólny 

plakat na tablicy interaktywnej



Dzieci utrwalały figury na różne sposoby…

Zabawy ruchowe

Kształty figur 

tworzone z ciała



Gry i zabawy 

edukacyjne

„Torri”- gra edukacyjna 

„Geometryczny wąż”-

kontynuowanie rytmu 

geometrycznego-

zabawa edukacyjna

"Sunie wąż wśród traw. 

Co za dziwny gad?         

Skóra na nim nie 

łuskami lecz pokryta 

figurami: koło, trójkat, 

kwadrat, prostokąt"



Sztuka



Zabawy kreatywne

Figury na piasku
Tworzenie kształtów z szarf



Kreatywne 

wykorzystanie 

figur



Muzyka

„Geometric figures” -

zabawa muzyczno-

ruchowa z 

wykorzystaniem 

sylwet oraz nazw figur 

w języku angielskim



Dzieci także poznały historię wynalezienia

figur geometrycznych



Misie uświadomiły sobie, że wszędzie otaczają 

nas różne kształty



Poznały nazwy figur w języku angielskim



Dzieci miały także okazję 

poznać przybory 

potrzebne do rysowania 

figur oraz użyć ich w 

swoich pracach.



„Pajacyk”  wiersz M. Platy

Hop – rączki w górę,

Hop – rączki w dół.

Co to za dziwny skaczący stwór?

Jest koło, kwadrat,

Prostokąt jest śliczny.

To nasz pajacyk geometryczny.

Głowa okrągła jest jak piłeczka,

a na tej głowie trójkątna czapeczka.

Kwadrat to brzuszek.

Oczy i nosek są okrąglutkie jak 

groszek.

Rączki i nogi pajaca – to prostokąciki,

na nich z trójkątów małe buciki.

Figur przeróżnych ułóż kilka

I już jest pajacyk , co skacze jak piłka.



Dzięki tym aktywnościom dzieci utrwaliły 

figury geometryczne (kwadrat, koło, trójkąt, prostokąt), 

poznały nowe (romb, trapez, wielokąt, owal) a także zostały 

zapoznane z  wieloma pojęciami matematycznymi.

Przekonały się, że zwykłe figury można wykorzystać do wspaniałej 

zabawy oraz nauczyły się kreatywnie wykorzystywać je 

w swoich pracach.

Zaczęły dostrzegać otaczające nas kształty, 

a wykorzystywane narzędzia (tablica, przybory geometryczne) 

rozbudziły w nich dalsze zainteresowanie geometrią. 

Dzięki realizacji projektu mogłam wymieniać się pomysłami i 

doświadczeniami z nauczycielami z innych krajów, poznawać 

nowe  i ciekawe propozycje zabaw z dziećmi a także doskonalić 

znajomość języka angielskiego, Misie zaś czuły ogromną 

satysfakcję ze współpracy z dziećmi z innych krajów.


