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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,

• 12 słomek, plastelina, nożyczki,

• taśma/sznurek o długości 1 metra,

• kartki, kredki, linijka.



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? 
Ile każda z nich ma boków? Policzcie!  
Nazwijcie te kształty, które znacie.



KWADRAT
PIĘCIOKĄT TRÓJKĄT

KOŁO

PROSTOKĄT

PÓŁKOLE ELIPSA

OŚMIOKĄT

SIEDMIOKĄT

SZEŚCIOKĄT

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



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/ohw85rifcy85fcj/Jak%20w
prawi%C4%87%20bry%C5%82y%20w%20ruch.mp4?dl=0

https://www.dropbox.com/s/ohw85rifcy85fcj/Jak%20wprawi%C4%87%20bry%C5%82y%20w%20ruch.mp4?dl=0


Karta pracy nr 1

Oto pięć zagadek. 
Każda dotyczy jednej 
bryły, zastanów się 
jakiej .☺

Obejrzyjcie film:
https://www.dropbox.c
om/s/8u3yxpj5arldjxv/
Karta%20pracy_Jak%C4
%85%20jestem%20figu
r%C4%85.wmv?dl=0

https://www.dropbox.com/s/8u3yxpj5arldjxv/Karta%20pracy_Jak%C4%85%20jestem%20figur%C4%85.wmv?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.



Model prostopadłościanu

1. Przygotujcie:  
12 słomek, kawałek 
plasteliny, nożyczki

2. Odetnijcie od 
każdej słomki część 
z harmonijką.

3. Gotowe!



Model prostopadłościanu

4. Cztery słomki przetnijcie 
na pół.

5. Przygotujcie cztery połówki 
słomek i cztery kawałki plasteliny.

6. Z plasteliny uformuj kulkę i połącz 
z jednym końcem krótkiej słomki.



Model prostopadłościanu

7. Drugi koniec krótkiej 
słomki  również połącz z 
kulką plasteliny.

8. Drugą słomkę dołącz 
prostopadle do pierwszej wciskając 
ją w plastelinę.

9.Postępuj tak samo z pozostałymi 
słomkami, aby otrzymać kwadrat.



Model prostopadłościanu

10. Dokładnie w taki sam 
sposób wykonaj drugi 
kwadrat.

11. Długie słomki przymocuj 
prostopadle, wciskając je w 
plastelinę.

12. Gdy długie słomki są przymocowane, 
dołącz do nich drugi kwadrat, łącząc za 
pomocą plasteliny.



Teraz zrób to sam! ☺

Model prostopadłościanu

Gotowe!  Powstał szkielet 
prostopadłościanu ☺



Mierzymy!

Rozejrzyjcie się po pokoju, w którym jesteście i wybierzcie ścianę, którą najłatwiej będzie 
Wam zmierzyć.  Na kartce przerysujcie tabelę.

Zróbcie duży krok.

Jak sądzicie, ile takich kroków będziecie musieli zrobić, żeby przejść z jednego końca 
pokoju na drugi?

Ile tip-topów (stopa za stopą)? Ile skoków? Zapiszcie swoje przypuszczenia w rubryce 
„liczba – przewiduję”.

Teraz sprawdźcie swoje przypuszczenia i zmierzcie ścianę za pomocą kroków, tip-topów 
i skoków. Zapiszcie wyniki pomiarów w rubryce „liczba-sprawdzam”.



Czy wiecie, czym należy się posługiwać, 
żeby zmierzyć długość?

Możemy do tego użyć na przykład linijki i taśmy/sznurka o długości jednego metra. 

Metr i centymetr to jednostki długości.

Przyjrzyjcie się taśmie o długości 1 metra.  Metr ma 100 cm. 

Złóżcie taśmę/sznurek na pół. Ile centymetrów ma taśma/sznurek po złożeniu?

Przyjrzyjcie się Waszym linijkom? Ile mają centymetrów? Pokazana linijka ma 15 cm.



https://www.dropbox.com/s/0fzf1y3mq
rspc3o/Mierzymy.wmv?dl=0

Rozejrzyjcie się wokół i znajdźcie przedmioty, które wydają się Wam dłuższe, 
szersze lub wyższe niż 1 metr. 

Skorzystajcie z taśmy/sznurka o długości 1 metra!

Waszym zadaniem będzie oszacowanie 5 wymiarów z dokładnością do pół metra.

Obejrzyjcie, jak to zrobić:

https://www.dropbox.com/s/0fzf1y3mqrspc3o/Mierzymy.wmv?dl=0


Karta pracy nr 2

Wydrukujcie kartę pracy nr 2 i użyjcie do jej 
wykonania Waszych linijek! ☺



Dziękuję za wspólną zabawę!


