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Zasady poufności

Treść prezentacji jest ściśle poufna.
Wszelkie prawa do materiałów przedstawionych w prezentacji są własnością lub są 
licencjonowane przez Helen Doron Limited i są chronione prawem autorskim, 
postanowieniami traktatów międzynarodowych i innymi obowiązującymi 
przepisami.
Nie możesz kopiować, powielać, ponownie publikować, pobierać, publikować, 
transmitować, przekazywać, udostępniać innym ani w żaden inny sposób 
wykorzystywać treści lub prezentacji w jakikolwiek sposób. Zgadzasz się również nie 
dostosowywać, zmieniać ani tworzyć prac pochodnych na podstawie treści 
prezentacji.
Każde naruszenie tego zrzeczenia się odpowiedzialności spowoduje procedury 
prawne.



Niezwykły świat figur i wzorów

Potrzebne materiały:

• przedmioty w kształcie brył (prostopadłościanu, sześcianu, walca, ostrosłupa o podstawie kwadratu 
„piramidy”, stożka i kuli) np. puszka, pudełko, kostka do gry, czapeczka urodzinowa, piłka, wiele brył 
można też znaleźć w zestawie drewnianych klocków,

• dwie obręcze hula hop lub dwie związane wstążki, tak by otrzymać dwa okręgi,

• kartki i kredki.



Wprowadzenie

https://www.dropbox.com/s/szgzy2uj5dj1mp
7/Wprowadzenie.wmv?dl=0

https://www.dropbox.com/s/szgzy2uj5dj1mp7/Wprowadzenie.wmv?dl=0


Czy poznajecie niektóre z tych figur płaskich? 
Nazwijcie te kształty, które znacie!



Teraz możecie sprawdzić, czy mieliście rację ☺
Powtarzajcie głośno nazwę każdej figury!

KWADRAT

PIĘCIOKĄT

TRÓJKĄT KOŁO

SZEŚCIOKĄT PÓŁKOLE PROSTOKĄT



WALEC
PROSTOPADŁOŚCIAN OSTROSŁUP

Spójrzcie teraz na te specjalne figury, które nazywamy bryłami lub 
figurami przestrzennymi.

Powtarzajcie głośno ich nazwy!



STOŻEK
SZEŚCIAN

KULA

Spójrzcie teraz na te specjalne figury, które nazywamy bryłami lub 
figurami przestrzennymi.

Powtarzajcie głośno ich nazwy!



WALEC

STOŻEKSZEŚCIAN KULA

OSTROSŁUPPROSTOPADŁOŚCIAN

Poszukajcie w Waszym 
domu przedmiotów 
w kształcie każdej 
z pokazanych figur 3D.

Policzcie ile udało się 
Wam znaleźć brył 
każdego rodzaju.

Których znaleźliście 
najwięcej?
Których było najmniej?



Jak wprawić bryły w ruch?

https://www.dropbox.com/s/igfj6f0ilis4dws/Jak%20wpra
wi%C4%87%20bry%C5%82y%20w%20ruch.mp4?dl=0

https://www.dropbox.com/s/igfj6f0ilis4dws/Jak%20wprawi%C4%87%20bry%C5%82y%20w%20ruch.mp4?dl=0


Wydrukujcie lub przerysujcie kartę pracy nr 1.

Obejrzyjcie film: 
https://www.dropbox.com/s/7bouinl7wqdc8on/
Karta%20pracy%20nr%201.mp4?dl=0
i wykonajcie to zadanie! ☺

Odpowiedzcie na następujące pytania:
- Których brył znaleźliście najwięcej, a których 

najmniej?
- O ile więcej znaleźliście jednych brył od 

drugich? 
- Ile razem znaleźliście prostopadłościanów i kul?
- Ile razem znaleźliście sześcianów i walców?

Karta pracy nr 1

https://www.dropbox.com/s/7bouinl7wqdc8on/Karta%20pracy%20nr%201.mp4?dl=0


Spójrzcie na ten lizak. Jest to 
niezwykły lizak geometryczny! 
Czy pamiętacie nazwy brył, 
których się dziś uczyliśmy?

Na lizaku będą 
pokazywać się  
bryły, nazwijcie je!
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Spójrzcie na ten lizak. Jest to 
niezwykły lizak geometryczny! 
Czy pamiętacie nazwy brył, 
których się dziś uczyliśmy?

Na lizaku będą 
pokazywać się  
bryły, nazwijcie je!



Czy te przedmioty przypominają Wam kształtem jakieś figury przestrzenne?
Znajdźcie wśród przygotowanych przez siebie brył te kształty!



Czy mieliście rację?  Możecie to sprawdzić! ☺

Gałka lodów to 
KULA, a rożek 
to STOŻEK.

Lampa ma 
kształt KULI.

Piramidy mają kształt 
OSTROSŁUPA.

Świeczka 
przypomina 
SZEŚCIAN.

Bębenek ma kształt 
WALCA.

Czapeczka przypomina 
STOŻEK. Szafa to 

PROSTOPADŁOŚCIAN.

Pomarańcza 
przypomina KULĘ.

Namiot ma kształt 
OSTROSŁUPA.

Puszka przypomina 
WALEC.



Karta pracy nr 2

Śledztwo ☺

Grupa brył wybrała się 
na spacer. Które z nich mogły 
pozostawić na piasku ślady 
widoczne w ramce na dole?

Możesz połączyć więcej niż 
jedną bryłę z jednym śladem 
lub więcej niż jeden ślad 
z jedną bryłą.



Czy lubicie ubrania we wzory?  Na przykład takie:
Na pokazanej bluzie powtarza się wzór złożony z pasków 
różnej  grubości i koloru.

Czy macie takie ubrania? Poszukajcie i odnajdźcie ukryte 
na nich wzory?

Rozejrzyjcie się po swoim mieszkaniu, czy macie na którejś 
ścianie tapetę w powtarzający się wzór?

Na przykład taki: 



Spójrzcie na poniższy wzór. Czy widzicie, co się w nim powtarza?
Zwróćcie uwagę na kształty i kolory ☺



Spójrzcie na poniższy wzór. Czy widzicie, co się w nim powtarza?
Zwróćcie uwagę na kształty i kolory ☺

Wzór w czerwonej ramce ciągle się powtarza:  żółta gwiazda, żółta gwiazda, czerwone koło

Co powinno znaleźć się w tym miejscu?
Zastanówcie się! ☺



Oto kolejny wzór, czy widzicie co się w nim powtarza?
Zwróćcie uwagę na kształty i kolory ☺



Oto kolejny wzór, czy widzicie co się w nim powtarza?
Zwróćcie uwagę na kształty i kolory ☺

Wzór w czerwonej ramce się powtarza: żółty kwadrat, czerwony trójkąt, niebieskie koło, niebieskie koło

Co powinno znaleźć się po niebieskim kole?  



Oto kolejny wzór, czy widzicie co się w nim powtarza?
Zwróćcie uwagę na kształty i kolory ☺

Wzór w czerwonej ramce się powtarza: żółty kwadrat, czerwony trójkąt, niebieskie koło, niebieskie koło

Co powinno znaleźć się po niebieskim kole?  

Świetnie, żółty kwadrat! Co powinno znaleźć się po żółtym kwadracie?  



Oto kolejny wzór, czy widzicie co się w nim powtarza?
Zwróćcie uwagę na kształty i kolory ☺

Wzór w czerwonej ramce się powtarza: żółty kwadrat, czerwony trójkąt, niebieskie koło, niebieskie koło

Co powinno znaleźć się po niebieskim kole?  

Świetnie, żółty kwadrat! Co powinno znaleźć się po żółtym kwadracie?  

Brawo! To czerwony trójkąt. Co będzie po czerwonym trójkącie?  



Oto kolejny wzór, czy widzicie co się w nim powtarza?
Zwróćcie uwagę na kształty i kolory ☺

Wzór w czerwonej ramce się powtarza: żółty kwadrat, czerwony trójkąt, niebieskie koło, niebieskie koło

Co powinno znaleźć się po niebieskim kole?  

Świetnie, żółty kwadrat! Co powinno znaleźć się po żółtym kwadracie?  

Brawo! To czerwony trójkąt. Co będzie po czerwonym trójkącie?  

Świetnie! Oto cały wzór ☺



Przygotujcie kartkę i kredki .

Narysuj dalszy ciąg tego wzoru, a potem sprawdź, czy miałeś/miałaś rację.

1 1 2 2 2 3 1



Przygotujcie kartkę i kredki .

Narysuj dalszy ciąg tego wzoru, a potem sprawdź, czy miałeś/miałaś rację.

Brawo !

1 1 2 2 2 3 11 2 2 2 3 1 221



Oto kolejny wzór.

Narysuj dalszy ciąg tego wzoru, a potem sprawdź, czy miałeś/miałaś rację.



Oto kolejny wzór.

Narysuj dalszy ciąg tego wzoru, a potem sprawdź, czy miałeś/miałaś rację.

Brawo !



Oto kolejny wzór.

Narysuj dalszy ciąg tego wzoru, a potem sprawdź, czy miałeś/miałaś rację.



Oto kolejny wzór.

Narysuj dalszy ciąg tego wzoru, a potem sprawdź, czy miałeś/miałaś rację.

Brawo !



Spójrzcie na poniższy ciąg liczb. Czy wiecie w jaki sposób powstaje?
Jaka będzie następna liczba?

0,2, 4, 6, 



Spójrzcie na poniższy ciąg liczb. Czy wiecie w jaki sposób powstaje?
Jaka będzie następna liczba?

0,2, 4, 6, 
Liczymy po dwa!  Kolejna liczba powstaje poprzez dodanie liczby 2 do poprzedniej.  



Spójrzcie na poniższy ciąg liczb. Czy wiecie w jaki sposób powstaje?
Jaka będzie następna liczba?

0,2, 4, 6, 8, 10,
Liczymy po dwa!  Kolejna liczba powstaje poprzez dodanie liczby 2 do poprzedniej.  

Jakie liczby pojawią się dalej?



Spójrzcie na poniższy ciąg liczb. Czy wiecie w jaki sposób powstaje?
Jaka będzie następna liczba?

Czy wiesz, że takie liczby, do których można dojść licząc od zera 
po dwa nazywamy PARZYSTYMI? 

0,2, 4, 6, 8, 10,
Liczymy po dwa!  Kolejna liczba powstaje poprzez dodanie liczby 2 do poprzedniej.  

Jakie liczby pojawią się dalej?

12, 14,16, 18,20

Powtórz: LICZBA PARZYSTA!



Spójrzcie na poniższy ciąg liczb. Czy wiecie w jaki sposób powstaje?
Jaka będzie następna liczba?

1,3, 5, 7, 



Spójrzcie na poniższy ciąg liczb. Czy wiecie w jaki sposób powstaje?
Jaka będzie następna liczba?

1,3, 5, 7, 
Jak poprzednio liczymy po dwa!  Kolejna liczba powstaje poprzez dodanie liczby 2 do poprzedniej.
Z tą różnicą, że teraz zaczynami liczyć od 1, a nie od 0, jak poprzednio.  



Spójrzcie na poniższy ciąg liczb. Czy wiecie w jaki sposób powstaje?
Jaka będzie następna liczba?

1,3, 5, 7, 9, 11,
Jak poprzednio liczymy po dwa!  Kolejna liczba powstaje poprzez dodanie liczby 2 do poprzedniej.
Z tą różnicą, że teraz zaczynami liczyć od 1, a nie od 0, jak poprzednio.  

Jakie liczby pojawią się dalej?



Spójrzcie na poniższy ciąg liczb. Czy wiecie w jaki sposób powstaje?
Jaka będzie następna liczba?

Czy wiesz, że takie liczby nazywamy NIEPARZYSTYMI? 

1,3, 5, 7, 9, 11,
Jak poprzednio liczymy po dwa!  Kolejna liczba powstaje poprzez dodanie liczby 2 do poprzedniej.
Z tą różnicą, że teraz zaczynami liczyć od 1, a nie od 0, jak poprzednio.  

Jakie liczby pojawią się dalej?

13, 15,17, 19

Powtórz: LICZBA NIEPARZYSTA!



Karta pracy nr 3

Widzicie obok wzory 
złożone z różnych 
elementów.

Zastanówcie się, które 
elementy powtarzają się 
i narysujcie ciąg dalszy ☺



Dziękuję za wspólną zabawę!


