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INFORMATORY DLA RODZICÓW: zawiera informacje o projekcie. 

NAKEJKI DO ZADAŃ – do każdego zadania została zaprojektowana inna naklejka, po każdym spotkaniu należy wkleić 

naklejkę w odpowiednim miejscu na Tablicy. 

* projekt zakłada rozbudowę materiałów o nowe propozycje w trakcie jego trwania 

 

 

 

 
Poniżej zostały opracowane pomysły/zadania, które mogą pomóc koordynatorom podczas 
realizacji poszczególnych modułów. Zamieszczone propozycje są jedynie inspiracjami i mogą być 
dowolnie modyfikowane przez nauczycieli. 
  

MODUŁY 

MATERIAŁY 
TABLICA WYZWAŃ – najlepiej wydrukować ją w formacie: A0, A1 lub A2. Na Tablicy podczas 

pierwszego spotkania zadaniem dzieci jest stworzenie grupowego bazgrołka, wpisanie nazwy 

grupy. W wyznaczonym miejscu, po każdym spotkaniu należy wkleić odpowiednią naklejkę.  

PLANSZE – do projektu zostały zaprojektowane plansze (do samodzielnego wydruku), które dostępne na stronie 

bazgrolki.info w zakładce INSPIRACJE / BAZGROŁKI W MATEMATYCZNYM ŚWIECIE oraz zakładka INSPIRACJE / 

POZNAJMY SIĘ. 

KARTY PRACY – są opracowywane w wersji kolorowej i stanowią uzupełnienie do Projektu.  Karty dostępne są na stronie 

Bazgrolki.info w zakładce INSPIRACJE / BAZGROŁKI W MATEMATYCZNYM ŚWIECIE oraz zakładka INSPIRACJE / 

POZNAJMY SIĘ. 



 

  

MODUŁ 1 
BAZGROŁKOWE POWITANKI 



 

 
 

 

 

WYZWANIE I: ZAPOZNANIE Z BAZGROŁKAMI 

CELE:  

• przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad,  

• rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji,  

• kształtowanie umiejętności pracy w zespołach,  

• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,  

• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie, 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. ZAPOZNANIE Z BAZROŁKAMI: Prezentacja postaci (ilustracje lub uszyte postacie) podanie imion 

bazgrołów, zwrócenie uwagi na ich kolory (materiały dostępne na stronie bazgrolki.info w zakładce INSPIRACJE / 

POZNAJMY SIĘ). 

3. USTALENIE ZASAD I REGUŁ: Wykorzystanie wiersza: 

Bazgrołkowe reguły przedszkolaków! 
Magdalena TokarcZyk 

Dzisiaj się drogie dzieci witamy 
i małe bazgrołki wszyscy poznamy. 
Z nimi miło spędzać czas będziemy 
i wspólnie nudy się pozbędziemy. 

To kolorowe bazgrołki z zeszytu Mikołaja. 
Ich wesoła rodzinka do naszego przedszkola właśnie zawitała. 

Zielony Bazgrołek, czerwony Bazgrot, 
różowa Bazgrolinka i żołta Bazgraninka. 

Ten czarny, malutki - Bazgrolinek się nazywa. 
I zawsze przestraszona jest jego mina. 
Niebieski Bazgrotek też się z nami wita. 

Oj będzie zabawa z nimi znakomita! 
Lecz zanim z bazgrołkami się pobawimy. 
To razem przyrzeczenie teraz złożymy. 

Proszę wszystkie kochane dzieci o powstanie. 
I za swoją Panią słów powtarzanie. 

Podczas bazgrołkowych spotkań przyrzekamy! 
1. Zgodnie bawić się i uprzejmie do wszystkich odnosić się! 

2. Solidnie rozwiązywać zadania, a potem zabierzemy się do sali sprzątania. 
3. Przyrzekamy, choć jesteśmy jeszcze mali, zgodnie bawić się w naszej sali! 

4. Przyrzekamy, że na swoją kolej będziemy cierpliwie czekali! 
Wszystkie reguły przyjmujemy i akceptujemy. 

A na znak, że się z nimi zgadzamy, 
nasze kciuki pod przyrzeczeniem odbijamy. 
A żeby bazgrołkom przykrości nie sprawić… 

Musisz kciuk do góry postawić. 

MODUŁ: 1 
BAZGROŁKOWE POWITANKI 

WARIANT 1 



4. POTWIERDZENIE PRZEZ DZIECI PRZYJĘCIA REGUŁ: Na znak przyjęcia reguł na przygotowanych 

planszach dzieci mogą odbijać kciuk (karta dołączona do grupowej księgi przedszkolaków) lub odbijać/ 

odrysowywać dłoń w wyznaczonym miejscu (karta dołączona do indywidualnej księgi zadań przedszkolaków). 

5. PREZENTACJA TABLICY WYZWAŃ: Prezentowanie TABLICY WYZWAŃ, omówienie na czym będzie 

polegało prowadzenie tablicy. Wpisanie nazwy grupy w odpowiednim miejscu. 

6. GRUPOWY BAZGROŁEK: Wspólne malowanie bazgrolka w wyznaczonym miejscu na tablicy. Doklejanie 

rąk, oczu, nóg itd. Nadanie imienia bazgrolkowi. 

7. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie pierwszej naklejki na tablicy. 

 

PROPOZYCJE: 

TABLICA WYZWAŃ: Omówienie sposobu prowadzenia.  

KARTA PRACY: Wykonanie karty pracy (chętne dzieci) – KARTA PRACY 1. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE I: BAZGROŁKOWE PRZYWITANKI 

CELE:  

• przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad,  

• rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji,  

• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,  

• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie,  

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Iskierka przyjaźni  - N. zaprasza dzieci do porannego przywitania się. W tym celu wszyscy ustawiają 

się w kole i chwytają za ręce. N. wysyła iskierkę, ściskając lekko dłoń dziecka po swojej prawej stronie. Zadaniem dziecka 
jest przekazać iskierkę dalej, czyli ścisnąć dłoń kolegi ze swojej prawej strony, tak aby iskierka mogła zatoczyć krąg i powrócić 
do N. 

2. BAZGROŁKOWE PRZYWITANKI: Próby odgadnięcia na podstawie wiersza w jaki sposób lubią witać się 

poszczególne bazgrołki (materiały dostępne na stronie bazgrolki.info w zakładce INSPIRACJE / POZNAJMY SIĘ). 

Te wesołe powitanki! 
Magdalena TokarcZyk 

WARIANT 2 



Dzisiaj się drogie dzieci witamy 

i z bazgrołkami w zabawie zapoznamy. 

Każdy będzie okazję miał 

powitać wszystkich – tak jak będzie chciał. 

Bazgrołek powitania rozpoczyna. 

Zawsze wesoła jest jego mina. 

„Żółwika” więc zrobi z koleżanką i kolegą, 

a jego koleżeńskość wszyscy dostrzegą. 

Bazgrot choć mina jest jego groźna 

Przybija „piątki” bo to jego powitanka raźna. 

Bazgrolina każdego przytula na powitanie. 

Bazgrotek uściskiem dłoni wita się oficjalnie. 

Bazgrolinek pomacha na „dzień dobry” i „na do widzenia”. 

I tego nigdy nie zmienia. 

Bazgraninka wita się miłymi słowami. 

Takimi od serca wypowiedzianymi. 

Jakie to słowa? – pewnie spytacie. 

Wy wszyscy dobrze je na pewno znacie! 

Dzień dobry, część lub witaj kolego 

w taki sposób witaj każdego. 

A jak Wy witać się lubicie? 

Zaraz w zabawie bazgrołkom pokażecie… 

 

2. W JAKI SPOSÓB MOŻEMY SIĘ WITAĆ?: Rozmowa z dziećmi na temat wysłuchanego wiersza, 

dopasowanie emblematów ze sposobami witania się do poszczególnych bazgrolków. 

3. WITAMY SIĘ!: Zabawa ruchowa z wykorzystaniem emblematów. Dzieci swobodnie poruszają się po sali w 

rytm muzyki. Na przerwę w muzyce N prezentuje emblemat z danym sposobem witania się, a zadaniem dzieci 

jest przywitanie się w ten sposób z jak największą liczbą dzieci.  

4. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy (zaliczenie zadania: nauka i 

prezentacja różnych sposobów witania się). 

 

PROPOZYCJE: 

KARTA PRACY: Wykonanie karty pracy (chętne dzieci) . 

JAK WITAJĄ SIĘ W INNYCH KRAJACH?: Rozmowa i prezentacja różnych sposobów witania się (materiały 

na ten temat dostępne na stronie Przedszkolankowo.pl). 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



 

 
 

 

 

WYZWANIE I: CZY BAZGROŁEK MA OGONEK? 

CELE:  

• rozpoznawanie i nazywanie poszczególnych części ciała u siebie i bazgrołka, 

• wskazywanie odpowiednich części ciała,  

• stwarzanie sytuacji do wspólnej zabawy,  

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Prezentacja rysunków przedstawiających części ciała, nazywanie ich. 

3. ZABAWA RUCHOWA: Odtwarzanie ruchem treści piosenki „Głowa, ramiona…”. 

4. CZY BAZGROŁEK MA OGONEK?: Wspólne szukanie odpowiedzi na zadane pytanie, wskazywanie i 

nazywanie części ciała Bazgrołka.  

5. GDZIE JEST BAZGROŁEK?: Do zabawy można wykorzystać emblematy z Bzgrołkiem lub uszytej postaci. 

Nauczyciel kładzie bazrgołka na różnych częściach ciała (np. na głowie, na dłoni itd.) zadaniem dzieci jest nazwanie 

na której części ciała jest Bazgrołek. 

6. CZY JESTEŚMY TACY SAMI: Próby porównywania Bazgrołka z dziećmi, wskazywanie części ciała, które mają 

dzieci i Bazgrołek, wymienianie jakich części ciała nie ma Bazgrołek, a mają dzieci itd. 

7. POŁÓŻ BAZGROŁKA…: Do zabawy można wykorzystać emblematy z Bzgrołkiem lub uszytej postaci. 

Zadaniem dzieci jest położenie bazgrołka na odpowiedniej części ciała według polecenie nauczyciela np. „Połóż 

Bazgrołka na głowie”. Zabawę można modyfikować np. dzieci po kolei mówią na jakiej części ciała koledzy mają 

położyć Bazgrołka. 

8. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

PROPOZYCJE: 

KARTA PRACY: Do spotkania została opracowana 1 karta pracy w wersji czarno-białej. Zadaniem dzieci jest 

dorysowanie: 2 rąk, 2 nóg oraz buzi Bazgrołkowi. Po wykonaniu zadania przez chętne dzieci karty można dołączyć 

do indywidualnych teczek.. 

 

MODUŁ: 2 
ORIENTACJA PRZESTRZENNA 

 



UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE II: GDZIE JEST BAZGROŁEK? 

CELE:  

• określanie położenia przedmiotów w przestrzeni,  

• stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko ,  

• określanie kierunków ruchu, stosowanie określeń: do przodu, do tyłu, na dół, do góry, w bok,  

• poruszanie się pod dyktando nauczyciela: do przodu, do tyłu itd. 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. GDZIE JEST BAZGROŁKE?: Do zabawy potrzebujecie: 3 pudełek (w różnych rozmiarach, tak by można było 

schować jedno do drugiego), do najmniejszego pudełka wkładamy bazgrołka, pudełko chowamy do większego itd. 

Pudełko zostawiamy na środku sali Spośród dzieci wybieramy dwoje, które będą wyciągały po kolei pudełka, aby 

odkryć który bazgrołek się w nich schował. 

3. PUDEŁKA: Porównywanie wielkości, wskazywanie przez dzieci na którym pudełku siedzi Bazgrołek (duże, 

małe, średnie pudełko). 

4. GDZIE JESTEŚ BAZGROŁKU?: Wskazywanie i nazywanie gdzie jest Bazgrołek. Np. na pudełku, w pudełku, 

pod pudełkiem, przed pudełkiem itd. 

5. GDZIE IDZIESZ BAZGROŁKU?: Zabawa ruchowa, do której rozdajemy dzieciom emblematy z Bazgrołkiem. 

Zadaniem dzieci jest poruszanie się pod dyktando nauczyciela np. idziemy dwa kroki do przodu, idziemy trzy kroki 

do tyłu itd. 

6. GDZIE CHOWA SIĘ BAZGROŁEK?: Do zabawy potrzebujecie planszy lub karty pracy oraz emblematów 

Bazgrołka. Zadaniem dzieci jest umieszczenie Bazgrołka w odpowiednim miejscu np. na stole, pod krzesłem itd.  

7. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

ZADANIA DODATKOWE: 

KARTA PRACY: Do zadania została przygotowana karta pracy oraz emblematy, kartę można dołączyć do 

indywidualnych książek dzieci. 

BAZGROŁKOWE KODOWANIE: Do zabawy potrzebujecie planszy do kodowania (do pobrania) oraz 

emblematu bazgrołka, zadaniem dzieci jest umieszczanie na planszy postaci bazgrołków w odpowiednim miejscu. 

Np.: 

- Umieść Bazgrołka na środku planszy. 



- Przesuń Bazgrołka do przodu. 

- Przesuń Bazgrołka na dół, w bok itd. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE III: BAZGROŁEK W PRAWO… A MOŻE W LEWO? 

CELE:  

• wskazywanie kierunków od osi własnego ciała, stosowanie określeń: lewa, prawa, z przodu, z tyłu, z boku, 

• poruszanie się pod dyktando nauczyciela, 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. MOJA PRAWA RĘKA: Do zabawy potrzebujecie: gumek (dla każdego dziecka) lub naklejek. Zadaniem dzieci 

jest podniesienie prawej ręki do góry, a następnie nauczyciel na prawidłowo podniesionej rączce dziecka nakleja 

naklejkę lub dzieci nakładają gumkę. 

3. BAZGROŁKU USIĄDŻ…: Do zabawy potrzebujecie: emblematu przedstawiające bazgrołka (dla każdego 

dziecka). Zadaniem dziecka jest położenia bazgrołka zgodnie z poleceniem N., np. posadź bazgrołka po swojej 

prawej stronie, posadź bazgrołka, po swojej lewej stronie itd. 

4. SPACER Z BAZGROŁKIEM: Zadaniem dzieci jest poruszanie się pod dyktando N., np. zrób dwa kroki do 

przodu, zrób trzy kroki w prawą stronę, zrób jeden krok do tyłu, zrób pięć kroków w lewą stronę itd. 

5. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy wyzwań. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



  

MODUŁ 3 
RYTMY 



 

 
 

 

 

WYZWANIE I: PO BAZGROŁKU… BAZGROLINKA?  

CELE:  

• dostrzeganie i układanie przez dzieci prostych rytmów, 

• rozwijanie uwagi poprzez udział w zabawach sprzyjających koncentracji uwagi przez krótki czas, 

• stworzenie sytuacji do wspólnej zabawy, 

• odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat oraz twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii 

(prezentacje multimedialne z wykorzystaniem rzutnika), 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. PREZENTACJA MULTIMDIALNA: Wspólne rozwiązywanie zadań przygotowanych do prezentacji. 

3. BAZGROŁKOWE RYTMY: Samodzielne tworzenie rytmów przez dzieci z wykorzystaniem emblematów 

przedstawiających bazgrołki. 

4. BAZGROŁKOWY RYTM!: Zabawa ruchowa z wykorzystaniem emblematów. Nauczyciel na tablicy układa 

rytm np. bazgrołek: zielony – czerwony – zielony – czerwony – zielony – czerwony. Następnie wspólnie z dziećmi 

określają jaką czynność wykonują: np. zielony bzgrołe – podskok, czerwony bazgrołek – klaśnięcie. Zadaniem 

dzieci podczas prezentacji rytmu przez nauczyciela jest wykonanie odpowiedniej czynności. 

5. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

POTRZEBUJECIE: 

KARTA PRACY: Do spotkania została opracowana karta pracy (wersja kolorowa) z emblematami do wycięcia. Po 

wykonaniu zadań przez chętne dzieci karty można dołączyć do indywidualnych teczek. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

MODUŁ: 3 
RYTMY 

 



WYZWANIE II: KALENDARZ BAZGROŁKA 

CELE:  

• dostrzeganie rytmu w organizacji przestrzeni i czasu, 

• nazywanie pór dnia: rano, południe, wieczór i noc, 

• wspólne konstruowanie kalendarza, 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. KALENDARZE: Wprowadzenie do tematu spotkania, prezentacja różnych kalendarzy. Oglądanie ich przez 

dzieci, zwrócenie uwagi na ich wygląd, czym się różnią. Odpowiadanie na pytania: 

• Co to jest? 

• Po co są nam kalendarze? 

• Czy wszystkie kalendarze są takie same? 

• Co znajdziemy w kalendarzu? Itd. 

3. CO ROBIMY W CIĄGU DNIA?: Wspólne nazywanie pór dnia: ranek, południe, wieczór, noc. 

Dopasowywanie obrazów z czynnościami do poszczególnych pór dnia, np.: łóżko – noc, talerz z jedzeniem – 

południe. Naśladowanie i odwzorowywanie tych czynności przez dzieci. 

4. BAZGROŁKOWY KALENDARZ: Wspólne tworzenie kalendarza (pory roku). Umieszczenie wspólnie z 

dziećmi na dużym arkuszu papieru poszczególnych elementów (wcześniej przygotowanych) np. plansz w czterech 

kolorach przyporządkowanych do pór roku, symboli: słońca, liścia, płatka śniegu i kropli deszczu itd. Lub 

dopasowywanie kolorów bazgrołków do pór roku i ubieranie ich np. zimowemu bazgrołkowi czapki i rękawiczek itd.  

5. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MODUŁ 4 
LICZENIE, PRZELICZANIE 

CYFRY, LICZBY 



 

 
 

 

 

WYZWANIE I: ILE JEST BAZGROŁKÓW? 

CELE:  

• kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia, 

• ustalanie, gdzie jest więcej, a gdzie mniej bazgrołków, 
• uczestniczenie w zabawach sprzyjających koncentracji uwagi przez krótki czas, 

• odpowiedzialne wprowadzanie dzieci w cyfrowy świat oraz twórcze korzystanie z nowoczesnych technologii 

(prezentacje multimedialne z wykorzystaniem rzutnika), 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Wesołe przeliczanki… liczenie różnych przedmiotów w sali. 

3. ILE JEST BAZGROŁKÓW: Zabawy matematyczne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, jeżeli 

nauczyciele mają utrudniony dostęp do rzutnika, zamiast prezentacji można użyć przygotowanych plansz lub 

emblematów. Zadaniem dzieci jest przeliczanie bazgrołków. 

4. RAZ, DWA, TRZY… RAZ BAZGROŁEK, A RAZ TY!: Zabawa ruchowa przy muzyce. Dzieci swobodnie 

poruszają się w rytm muzyki. Na przerwę nauczyciel pokazuje planszę (z odpowiednią liczbą bazgrołków: 1, 2, lub 

3), zadaniem dzieci jest głośno policzyć bazgrołki (razem z nauczycielem), a następnie podskoczyć tyle razy ile 

jest bazgrołków. 

5. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE II: MNIEJ, WIĘCEJ, A MOŻE TYLE SAMO? 

CELE:  

• kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia, 

• ustalanie, gdzie jest więcej, a gdzie mniej bazgrołków, 

MODUŁ: 4 
LICZENIE , PRZELICZANIE 

CYFRY, LICZBY 

 



• uczestniczenie w zabawach sprzyjających koncentracji uwagi przez krótki czas, 

• stosowanie znaków: <,>, =, 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Liczymy części ciała np. ile mamy głów… ile mamy nóg, ile mamy 

palców? Wykorzystanie rymowanki: 

Jeden palec, drugi, trzeci, 

tak umieją liczyć dzieci, 

czwarty, piąty palec mam. 

Widzisz? Umiem liczyć sam. 

3. ILE JEST BAZGROŁKÓW: Zabawy matematyczne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej (lub 

emblematów i szarf), przeliczanie zbiorów stosowanie znaków <,>,=. 

4. WSTAJĄCE LICZBY: Zabawa dydaktyczna z wykorzystanie emblematów bazgrołków. Dzieci siedzą w kole i 

każde z nich otrzymuje emblematy. Rozdajemy po 1,2,3, itd. emblematy. Mówimy cyfrę – np. 3 i mają szybko wstać 

te dzieci, które mają 3 emblematy. Otwierają dłoń i sprawdzamy. I podajemy kolejna liczbę itd. (emblematy 

dostępne na stronie bazgrolki.info w zakładce INSPIRACJE / BAZGROŁKI W MATEMATYCZNYM ŚWIECIE). 

5. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE III: BAZGROŁKOWE CYFRY… A MOŻE JUŻ LICZBY?  

CELE:  

• kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia, 

• rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie dostępnym dziecku. 

• kojarzenie liczby elementów z jej zapisem graficznym – cyfrą. 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Zabawa słyszę i liczę… ćwiczenia w przeliczaniu, odtwarzanie 

zasłyszanych dźwięków. N. wrzuca do kubka określoną liczbę guzików w takim tempie, aby dzieci mogły je 

policzyć.  



3. WYŁANIAJĄCA SIĘ CYFRA: Podczas prezentacji powoli odsłaniamy ukrytą cyfrę (np. taką jaką chcemy 

utrwalić lub wprowadzić), możemy również odkrywać poszczególne części planszy po prawidłowo odgadniętej 

zagadce matematycznej. 

4. BAZGROŁKOWE CYFRY: Prezentowanie zapisu graficznego wprowadzanej cyfry (plansze do pobrania na 

stronie bazgrolki.info w zakładce INSPIRACJE / BAZGROŁKI W MATEMATYCZNYM ŚWIECIE). 

5. BAZGROŁY NA PIASKU: Próby kreślenia kształtu poznanej cyfry na piasku. 

6. ZABAWY Z KLAMERKAMI: Zabawy z klamerkami (plansze do pobrania na stronie bazgrolki.info w zakładce 

INSPIRACJE / BAZGROŁKI W MATEMATYCZNYM ŚWIECIE). Zdaniem dzieci jest przyczepienie klamerki do 

cyfry, która odpowiada zobrazowanej ilości elementów – bazgrołków. 

7. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………  



 

 

  

MODUŁ 5 
UKŁADANIE I ROZWIĄZYWANIE 

ZADAŃ ARYTMETYCZNYCH 



 

 
 

 

 

WYZWANIE I: BAZGROŁKOWE ZADANIA Z TERŚCIĄ 

CELE:  

• rozwijanie wyobraźni i pomysłowości,  

• utrwalanie znajomości cyfr i znaków matematycznych,  

• kształcenie myślenia i poprawnej wypowiedzi, 

doskonalenie umiejętności przeliczania, 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Zabawy z klamerkami (plansze do pobrania na stronie bazgrolki.info 

w zakładce INSPIRACJE / BAZGROŁKI W MATEMATYCZNYM ŚWIECIE). Zdaniem dzieci jest przyczepienie 

klamerki do cyfry, która odpowiada zobrazowanej ilości elementów – bazgrołków. 

3. BAZGROŁKOWE ZADANIA:  

➢ ZADANIE 1: Na początku był tylko 1 bazgrołek, później przyszło do niego jeszcze 5 bazgrołków. Ile jest 

teraz bazgrołków? – zadanie obliczamy wykorzystując emblematy lub postacie bazgrołków. W zależności 

od tego na jakim etapie są dzieci możemy pod postaciami bazgrołków umieścić cyfry oraz znaki. 
➢ ZADANIE 2: W przedszkolu było 6 bazgrołków, 3 bazgrołki poszły do domu. Ile bazgrołków zostało w 

przedszkolu? zadanie obliczamy wykorzystując emblematy lub postacie bazgrołków. W zależności od tego 

na jakim etapie są dzieci możemy pod postaciami bazgrołków umieścić cyfry oraz znaki. 

4. ZADANIA PRZEDSZKOLAKÓW: Próby układania zadań przez dzieci oraz wspólne ich rozwiązywanie. 

6. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

MODUŁ: 5 
UKŁADANIE I ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ 

ARYTMETYCZNYCH 



  

MODUŁ 6 
KLASYFIKACJA 



 

 
 

 

 

WYZWANIE I: BAZGROŁKOWE ZBIORY 

CELE:  

• rozpoznawanie i nazywanie poszczególnych kolorów,  

• poznawanie i utrwalenie nazw kolorów,  

• stwarzanie sytuacji do wspólnej zabawy,  

• klasyfikowanie przedmiotów (np. emblematów bazgrołów) pod względem jednej cechy (kolor), 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Prezentacja wszystkich bazgrołków. Zadanie pytań przez N.: 

➢ Czy bazgrołki są takie same? 

➢ Czym się różnią? 

3. BAZGROŁKOWE ZBIORY: Dopasowanie bazgrołków do odpowiednich kolorów szarf. Nazywanie 

poszczególnych kolorów. 

4. KOLOROWE BAZGROŁKI: Zabawa ruchowa przy muzyce. Każde dziecko losuje z worka emblemat z jednym 

z bazgrołów. W sali, w różnych miejscach rozkładamy duże obręcze w kolorach bazgrołków. Zadaniem dzieci jest 

maszerowanie rytm muzyki, na przerwę siadają w obręczy w kolorze bazgrołka jakiego trzymają w ręku. 

5. WSZYTSKIE KOLORY SĄ POTRZEBNE: Zwrócenie uwagi dzieciom, że wszystkie kolory są potrzebne (nie 

ma brzydkich kolorów). 

6. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

MODUŁ: 6 
KLASYFIKACJA 

 



 

 

  

MODUŁ 7 
MIERZENIE DŁUGOŚCI 



 

 

 
 

 

 

WYZWANIE I: MIERZYMY BAZGROŁKI! MIERZYMY SIEBIE! 

CELE:  

• rozumienie stałości miary, 

• zapoznanie z różnymi sposobami mierzenia (np. za pomocą sznurka, linijki, metra itd.), 

• stosowanie określeń: wysoki, niski, takiej samej długości, 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Prezentacja różnych rodzajów miarek. Zadanie pytań dzieciom: 

➢ Co to jest? 

➢ Do czego to służy? 

3. BAZGROŁKOWE POMIARY: W trakcie tego zadania dzieci w pierwszej kolejności mają zaproponować inne 

(oprócz linijki, ekierki czy np. miary krawieckiej) przyrządy służące do mierzenia. Zadaniem nauczycielki jest w 

pierwszej kolejności – poprzez postawienie problemu półotwartego – podążanie za odpowiedziami najmłodszych, 

a następnie wysunięcie własnych propozycji „przyrządów”, które pomogą określić długość poszczególnych 

przedmiotów, np.: 

➢ Dłonie: Odmierzanie długości biurka lub stołu za pomocą dłoni (jedna za drugą)7. 

➢ Stopy: mierzenie długości dywanu za pomocą stóp (przy zastosowaniu zasady – stopa za stopą)8. 

➢ Kredki: mierzenie wybranych przedmiotów za pomocą równej długości kredek ułożonych jedna za dugą 

(obok lub na nich). 

➢ Drewniany klocek: odmierzanie długości różnych powierzchni, przedmiotów z zastosowaniem zasady 

klocek za klockiem. 

Podczas tego zadania dzieci mogą zgadywać i szacować, np. ile stóp zmieści się wzdłuż dywanu. Zaleca się, by 

do każdego pomiaru użyć kilku „narzędzi”, tak aby uzyskać zróżnicowane wyniki. Kolejnym krokiem jest zapytanie 

dzieci, dlaczego tak się dzieje. Po raz kolejny ma to skłonić wychowanków do myślenia i wyciągania wniosków na 

bazie własnych doświadczeń. Najprawdopodobniej dzieci odkryją, że np. wszystko zależy od tego, jak dużą mamy 

stopę i zgodzą się tym samy... 

.4. MIERZYMY BAZGROŁKI – MIERZYMY SIEBIE: Dokonywanie pomiarów bazgrołków i własnych za 

pomocą linijki, metra itd. 

5. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

MODUŁ: 7 
MIERZENIE DŁUGOŚCI 

 



UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE II: WYŻSZY CZY NIŻSZY? 

CELE:  

• rozumienie stałości miary, 

• budowanie szeregów w toku praktycznego działania, np. układanie bazgrołków od największego do 

najmniejszego i odwrotnie, 

• stosowanie określeń: wyższy, niższy itd., 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Grupę dzielimy na dwa zespoły. Każda grupa po naradzie odpowiada na kolejno zadawane 

pytania. Pierwsze pytania dotyczy określenia, kto jest wyższy: np. 

➢ nauczycielka czy wybrany przedszkolak, 

➢ wybrane dzieci np. chłopiec i dziewczynka z grupy, 

➢ Pani i Pani woźna, itd. 

Dzieci, poprzez spostrzeganie wzrokowe, określają wysokość obu postaci i porównują je, a następnie wyjaśniają 

oraz argumentują udzieloną odpowiedź. Ćwiczenie to ma sprawdzić umiejętności dzieci w zakresie wnioskowania 

na poziomie spostrzeżeń wzrokowych oraz w zakresie posługiwania się pojęciami „wyższy”–„niższy”.  

W dalszej kolejności zespoły dzieci kolejno porównują znajdujące się wokół nich krzesełka, stoliki, zabawki – np. 

pluszowe misie oraz inne elementy sali przedszkolnej (szafy, kwiaty, samochody) lub odpowiednio złożone (np. w 

harmonijkę) paski papieru (co służy ćwiczeniu pojęć „dłuższy”, „krótszy”). 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Ćwiczenia w porównywaniu długości. Na stole umieszczamy wstążki 

pocięte na kawałki różnej długości. Zadaniem dzieci jest próba odgadnięcia – za pomocą obserwacji – który ze 

sznurków jest najdłuższy, a który – najkrótszy. Następnie dzieci porównują sznurki i sprawdzają, czy udzielona 

odpowiedź jest poprawna. Niniejsze zadanie ma na celu również doskonalenie umiejętności wnioskowania na 

poziomie spostrzeżeń wzrokowych oraz utrwalenie pojęć „dłuższy”–„krótszy”. 

3. WYŻSZY CZY NIŻSZY?: Wspólna zabawa przy piosence „Mam chusteczkę haftowaną…”. 

4. BAZGROŁKOWE UKŁADANKI: Do zabawy potrzebne są plansze (do pobrania na stronie bazgrolki.info w 

zakładce INSPIRACJE / BAZGROŁKI W MATEMATYCZNYM ŚWIECIE). Zadaniem dzieci jest ułożenia 

bazgrołków od najmniejszego do największego i odwrotnie. 

5. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy . 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

 

 

 

  

MODUŁ 8 
WAGA I WAŻENIE 



 

 
 

 

 

WYZWANIE I: ILE WAŻY BAZGROŁEK? 

CELE:  

• poznawanie różnych rodzajów wag, wyjaśnianie ich roli w określaniu masy,  

• poznawanie wagi szalkowej i istoty jej działania, 

• porównywanie masy wybranych przedmiotów, 

• stosowanie określeń: cięższy od, lżejszy od, ważący tyle samo, 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Prezentacja różnych rodzajów wag. Zadanie pytań dzieciom: 

➢ Co to jest? 

➢ Do czego służy waga? 

➢ Gdzie / kiedy używamy wagi? 

3. ILE WAŻY BAZGROŁEK?: Próby ważenia maskotki bazgrołka, za pomocą różnych wag (np. waga 

elektryczna, waga szalkowa itd.). 

4. LŻEJSZY CZY CIĘŻSZY?: Wspólne ważenie różnych przedmiotów. Porównywanie np. piłka jest lżejsza od 

bazgrołka itd. 

5. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

MODUŁ: 8 
WAGA I WAŻENIE 



  

MODUŁ 9 
MIERZENIE PŁYNÓW 



 

 
 

 

 

WYZWANIE I: BAZGROŁKOWE PRZELEWANKI 

CELE:  

• porównywanie objętości cieczy, 
• zwracanie uwagi na zmiany objętości podczas dolewania lub odlewania cieczy,  
• mierzenie objętości cieczy przy zastosowaniu takiej samej miary, np. nalewanie odmierzonej kubkiem 

cieczy do różnych słoików; próby wyjaśniania, dlaczego poziom cieczy w poszczególnych słoikach jest 

różny, 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Rozwiązywanie zagadek słuchowych np. szum morza, spadające 

krople, woda z kranu itd. Zwrócenie uwagi, że słyszane dźwięki dotyczyły wody - płynów. 

3. ILE WODY JEST W BUTELCE?: Do zabawy potrzebujemy dwóch takich samych butelek wypełnionych taką 

samą ilością wody. Jedną butelkę stawiamy na stole, a druga kładziemy obok pierwszej butelki. Zadaniem dzieci 

jest porównanie gdzie jest więcej płynu (w obu butelkach jest tyle samo, ale dzieci mogą wskazać , że w butelce, 

która stoi jest go więcej). Następnie stawiamy obok pierwszej drugą butelkę i pokazujemy, że jednak jest w nich 

tyle samo wody. 

4. ILE KUBKÓW WODY MIEŚCI SIĘ W BUTELCE?: Do zabawy potrzebujemy: kubeczka, flamastra, wody i 

butelki. Zadaniem dzieci jest po kolei wlewanie po jednym kubku wody do butelki i zaznaczenie flamastrem na 

butelce o ile podniosła się woda. Następnie wspólnie liczymy kreski (dowiemy się wtedy ile kubków wody należało 

wlać, aby napełnić butelkę). 

5. WODA W BUTELKACH?: Do zabawy potrzebujemy butelek o różnych kształtach, wielkościach, kubka, wody, 

flamastra. Zadaniem N. jest postawienie na stole, obok czterech napełnionych wodą szklanek, dwie plastikowe 

butelki różnej wielkości. Następnie zadaje pytania: w jaki sposób można je napełnić taką samą ilością wody. Dzieci 

przedstawiają propozycje.... Chętnie dziecko wlewa do obu butelek po dwie szklanki wody i zaznacza poziomy 

płynu markerem. Stawia butelki blisko siebie, tak by była dobrze widoczna różnica poziomów płynu i pyta, ile wody 

jest w butelkach. Dzieci odpowiadają, że tyle samo, a następnie, na polecenie nauczyciela, podają ilość wody 

mierzoną w szklankach. 

5. CZY NA PEWNO TYLE SAMO?: Do zabawy potrzebujemy: 4 szklanek (lub kubeczki jednorazowe 

przeźroczyste), wody, łyżki. Zadaniem dzieci jest wlanie do każdego z kubków po 5 łyżek wody i zaznaczenie 

markerem objętości. Nauczyciel zadaje pytania:  

➢ Czy we wszystkich kubeczkach taki sam poziom wody? ( dzieci porównują i stwierdzają, że nie).  

➢ Dlaczego poziom w niektórych kubkach jest inny pomimo tego, że wszyscy mieli wlać taką samą ilość 

wody. (dzieci dochodzą do stwierdzenia, że niektórzy łyżki napełniali większą ilością wody inni mniejszą) 

MODUŁ: 9 
MIERZENIE PŁYNÓW 



Dojście do wniosku że dokładny pomiar wody jest ważny, a umożliwiają nam to specjalne narzędzia. 

6. CZYM MIERZYMY WODĘ?: Prezentacja narzędzi do pomiaru wody np. : menzurka, strzykawka, pojemnik z 

podziałką itd. Zadanie pytań: 

➢ Kiedy mierzymy dokładną ilość płynów? np. podczas pieczenia, gotowania, podczas podawania leków itd. 

7. MNIEJ, WIĘCEJ, TYLE SAMO?: Porównywanie objętości wody w butelkach, stosowanie określeń: mniej, 

więcej, tyle samo. Próby ustawiania butelek według wzrastającej w nich ilości wody. 

8. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  



 

  

MODUŁ 10 
INTUICJA GEOMETRYCZNA 



 

 
 

 

 

WYZWANIE I: BAZGROT SZUKA KOŁA! 

CELE:  

• dostrzeganie kształtu koła,  

• odszukiwanie poznanego kształtu w najbliższym otoczeniu,  

• udział we wspólnych zabawach z wykorzystaniem kół, 

odszukiwanie wylosowanych figur na planszy, 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Prezentacja różnych rodzajów guzików. Zadanie pytań dzieciom: 

➢ Co to jest? 

➢ Czy ktoś ma guzik? 

➢ Co robimy gdy guzik nam się odpruje?  

➢ Jakiego kształtu są guzki (koła)? 

➢ Czy w sali coś jeszcze ma kształt koła? 

3. BAZGROŁKOWE GUZIKI: Próby nawlekania igły (najlepiej dużej, może być wycięty model z tektury), 

przekładanie igły przez dziurki od guzików (mogą być wycięte szablony z tektury lub uszyte). 

4. KOSZULA Z GUZIKAMI: Dopasowywanie guzików do kształtów lub kolorów umieszczonych na koszuli. 

5. KOLOROWE GUZIKI: Zabawa ruchowa, do której potrzebujemy: kolorowych guzików dla każdego dziecka, 

obręczy, do których wkładamy karki w kolorach guzików. Zadaniem dzieci jest maszerowanie w rytm muzyki, gdy 

muzyka cichnie każdy ustawia się pry obręczy z odpowiednim kolorem kartki. 

6. KOŁA: „Rysowanie” w powietrzu, na podłodze, na dłoni kół przez dzieci. 

7. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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WYZWANIE II: CHUSTECZKA DLA BAZGROŁKA 

CELE:  

• dostrzeganie kształtu kwadratu,  

• odszukiwanie poznanego kształtu w najbliższym otoczeniu,  

• doskonalenie sprawności manualnych – rysowanie na piasku, 

• układanie kwadratów z patyczków, 

• wyrażanie własnej wrażliwości estetycznej poprzez wykonywanie prac plastycznych różnymi technikami – 

projektowanie chusteczki dla Bazgrołka, 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Prezentacja różnych chusteczek (tekstylne, jednorazowe itd.). 

Zwrócenie uwagi na kształt chusteczek. Zwrócenie uwagi na to kiedy używamy chusteczki (do wycierania nosa, do 

wycierania buzi po jedzeniu itd.). 

3. MAM CHUSTECZKĘ…: Wspólna zabawa przy piosence „Mam chusteczkę haftowaną…”. 

4. CHUSTECZKA DLA BAZGROŁKA: Wspólne ozdabianie chusteczki dla Bazgrołka. Malowanie różnych 

bazgrołów na kartce za pomocą kredek, flamastrów itd. 

5. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie pierwszej naklejki na tablicy. 

 

POTRZEBUJECIE: 

KARTA PRACY: Do spotkania została opracowana karta pracy. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE III: OSTRE KĄTY TRÓJKĄTA 

CELE:  

• dostrzeganie kształtu trójkąta,,  

• odszukiwanie poznanego kształtu w najbliższym otoczeniu,  

• doskonalenie sprawności manualnych – rysowanie na piasku, 

 

 



PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE: Prezentacja figury – TRÓJKĄT – czytanie wiersza: 

 Trójkąt  
Olga Adamowicz 

Nie jest kwadratem czy też prostokątem. 
Znana to figura zwana trójkątem. 
Jest taka jedna trójkąta zasada: 

zawsze trójkąt trzy kąty swoje posiada. 
I można dodać jeszcze dla ochłody 
z trójkątów mogą być wafle na lody. 

Trójkąt to trochę „ostra” figura, 
lecz nie skaleczy się nim Twoja skóra. 

3. PALCEM RYSOWANE: Kreślenie kształtu trójkąta w powietrzu, na dywanie, na piasku. 

4. SZUKAMY TRÓJKĄTA: Odszukiwanie w sali przedmiotów, które mają kształt trójkąta. 

5. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE IV: GDZIE UKRYŁ SIĘ PROSTOKĄT? 

CELE:  

• dostrzeganie kształtu prostokąta,  

• odszukiwanie poznanego kształtu w najbliższym otoczeniu,  

• doskonalenie sprawności manualnych – rysowanie na piasku, 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE: Prezentacja figury – PROSTOKĄTA – czytanie wiersza: 

  

 



Prostokąt  
Olga Adamowicz 

Prostokąt cztery kąty proste ma. 
Prostokąta wygląd każdy dobrze zna. 

Kształty prostokąta mają: 
stoliki co dzieci przy nich siadają. 

Prostokąta kąty wszyściutkie 
są równiutkie i prościutkie. 
Ma parę boków dłuższych 
i drugą nieco krótszych. 

Prostokąt to figura, którą dobrze znamy. 
Do figur geometrycznych także zaliczamy. 

3. PALCEM RYSOWANE: Kreślenie kształtu prostokąta w powietrzu, na dywanie, na piasku. 

4. SZUKAMY PROSTOKĄTÓW: Odszukiwanie w sali przedmiotów, które mają kształt prostokąta. 

5. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

WYZWANIE V: GEOMETRYCZNY ROBOT BAZGROŁKA 

CELE:  

• dostrzeganie kształtów i manipulowanie różnymi płaskimi figurami geometrycznymi,  

• odszukiwanie poznanego kształtu w najbliższym otoczeniu,  

• układanie prostych kompozycji, mozaik, obrazków z figur geometrycznych,  

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. FIGURY GEOMETRYCZNE: Prezentacja figur geometrycznych przez N., wspólne nazwanie ich (trójkąt, koło, 

kwadrat, prostokąt).  

3. CO UŁOŻYMY Z FIGUR?: Układanie figur zgodnie z bazgrołkową rymowanką: 

 
 
 



Bazgrołkowa instrukcja budowania! 
INSTRUKCJA 1 

Magdalena TokarcZyk 

 
Dzisiaj bazgrołki w przedszkolu 4 figury poznały. 

Jakie to figury? Koło, prostokąt, trójkąt i kwadrat wspaniały. 
Tak się im przyglądały, że coś dziwnego z nich zbudowały. 

Podczas budowania instrukcję stworzyły, 
by dzieci również odpowiednio figury ułożyły. 

Najpierw potrzebny jest ostry trójkąt. 
Gdzie go umieścić? Na pewno nie w kąt! 

To głowa jest tego stworka dziwnego, 
więc połóż na kartce trójkąta swojego. 
W środku trójkąta 2 koła miejsce mają 

i na nas ukradkiem zerkają. 
A pod kołami prostokąt leży… leniuchuje 

i swoim wyglądem buzię zastępuje. 
Teraz jest pora na kwadrat co równe boki ma. 

On również swoje miejsce ma. 
Umieść go tuż pod trójkątem. 

To będzie brzuszek, który jest czworokątem. 
Potrzebne Wam będą jeszcze 4 prostokąty. 

To ręce i nogi tego stwora. 
Chyba nie muszę Wam podpowiadać, 
gdzie je trzeba prawidłowo poukładać. 

Więc co bazgrołki zbudowały? Czy już to wiecie? 
To robot z figur geometrycznych jest oczywiście! 

 

 

5. TANIEC ROBOTÓW: Zabawa ruchowa podczas której, dzieci naśladują sposób poruszania się robota. 

6. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

ZADANIA DODATKOWE: 

KARTA PRACY: Do zadania została przygotowana karta pracy, którą można dołączyć do indywidualnych teczek. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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WYZWANIE II: MATEMATYCZNE ZAGADKI BAZGROLINKI! 

CELE:  

• rozwiązywanie prostych zagadek: słownych, obrazkowych,  

• wspólne rozgrywanie gier planszowych,  

• kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i 

trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,  

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Wysłuchanie wiersza: 

Przedszkolny DZień Matematyki! 
Magdalena TokarcZyk 

Dzisiaj w przedszkolu wydarzenie wielkie. 

Matematyczne zmagania wszelkie… 

Trójkąt, koło, kwadrat, prostokąt co to takiego? 

To figury geometryczne mój drogi kolego. 

Cyfry i liczby przedszkolaki też znają 

zaraz z nimi również bazgrołki zapoznają. 

Liczenie od 1 rozpoczynamy… 

Więc teraz wszyscy po kolei odliczanie zaczynamy: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 

Ale co to? Bazgrołki i dzieci od początku liczyć mają chęć! 

Oczywiście można liczyć dalej i dalej, ale przedszkolaki tyle liczb na razie znają. 

Już może wkrótce dalsze liczby z bazgrołkami poznają. 

Gdzie mniej? Gdzie więcej? Może tyle samo? 

Takie pojęcia przedszkolakom trudności już nie sprawiają. 

Pani bazgrołkom w mig to wyjaśniła, 

by matematyka i im trudności nie sprawiła. 

Duży czy mały, długi czy krótki pojęcia to proste! 

Nad, pod, w środku, na,  z prawej i z lewej - czy to jest równie oczywiste? 

Zaraz Bazgrołek się o tym przekona 

i wszystkie zadania szybko sam wykonana! 

Matematyczne zadania to prosta jest sprawa. 

Czasem coś dodamy, czasem odejmiemy. 

MODUŁ: 11 
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W Dniu Matematyki również takie zadania rozwiążemy. 

Bazgrołek i Bazgrot coś piszą w zeszycie. 

Uczą się dodawać… idzie im to znakomicie! 

Bazgrolinka myśli, liczy, szereguje. 

Matematyczne zadania dzielnie rozwiązuje. 

Bazgranince matematyka tak się spodobała, 

że dla dzieci swoje zadania przygotowała. 

I wszystkich do matecznych zmagań zapraszała. 

Jakie to zadania? Zaraz się dowiecie… 

I wspólnie je rozwiążecie! 

 

1. Jaki ważny dzień odbył się w przedszkolu? 

2. O czym uczyły się bazgrołki? 

3. Co przygotowała Bazgraninka? 

 

3. MATEMATYCZNY WOREK: Zadaniem dzieci jest wyciąganie rzeczy ukrytych z worka, wspólne nazywanie 

ich i określanie do czego służą np. linijka, cyrkiel, kalkulator, liczydło,  ekierka itd. 

4. WSTAJĄCE LICZBY: Zabawa dydaktyczna z wykorzystanie emblematów bazgrołków. Dzieci siedzą w kole i 

każde z nich otrzymuje emblematy. Rozdajemy po 1,2,3, itd. emblematy. Mówimy cyfrę – np. 3 i mają szybko wstać 

te dzieci, które mają 3 emblematy. Otwierają dłoń i sprawdzamy. I podajemy kolejna liczbę itd. 

5. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

POTRZEBUJECIE: 

MEDALE: Rozdanie dzieciom pamiątkowych medali po spotkaniu z bazgrołkami. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

WYZWANIE II: DZIEŃ BAZGROŁKOWYCH GIER! 

CELE:  

• wspólne rozgrywanie gier planszowych,  

• kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i 

trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,  

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wykorzystanie fragmentu piosenki „Rączki”. 



Jedna ręka /pokazanie jednej ręki/ 

druga ręka /pokazywanie drugiej ręki/ 

ręce dwie /3x klaśnięcie/ 

Jedna ręka /pokazanie jednej ręki/ 

druga ręka /pokazywanie drugiej ręki/ 

witają się /machanie do siebie lub podawanie sobie ręki/ 

Skrzyżowane /krzyżujemy ręce na ramionach/ 

I do przodu /wyciągamy ręce do przodu/ 

W górę, w dół /unosimy ręce do góry i opuszczamy w dół/ 

Jedna rączka /pokazanie jednej ręki/ 

druga rączka /pokazywanie drugiej ręki/ 

zakręcimy bączka /kręcimy rączkami/ 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Odwiedzenie z dziećmi KĄCIKA GIER I UKŁADANEK. Wybór 

przygotowanych gier dla dzieci. 

3. BAZGROŁKOWE ZABAWY Z KLMERKAMI: Zabawy z klamerkami (plansze do pobrania na stronie 

bazgrolki.onfo w zakładce INSPIRACJE / BAZGROŁKI W MATEMATYCZNYM ŚWIECIE). Zdaniem dzieci jest 

przyczepienie klamerki do cyfry, która odpowiada zobrazowanej ilości elementów – bazgrołków. 

4. BAZGROŁKOWE KOŚCI: Zadaniem dzieci jest rzut kostką, następnie przeliczenie oczek i odszukanie 

odpowiedniej cyfry. Dodatkowo dzieci mogą skoczyć tyle razy ile wypadło oczek po rzucie kostką. 

5. DRUCIANE CYFRY / FIGIRY: Zadaniem dzieci jest układanie cyfr lub figur z drucików kreatywnych. 

6. PRZEDSZKOLNE GRY MATEMATYCZNE: Wykorzystanie gier, które są na wyposażeniu sali. Wspólne 

rozegranie gier. 

7. BAZGROŁKOWA GRA PLANSZOWA: Gra jest dostępna na stronie bazgrolki.info w zakładce DOMOWE 

WYZWANIA. 

8. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy. 

 

POTRZEBUJECIE: 

MEDALE: Rozdanie dzieciom pamiątkowych medali po spotkaniu z bazgrołkami. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 



WYZWANIE II: TWORZYMY BAZGROŁKOWĄ GRĘ! 

CELE:  

• wspólne rozgrywanie gier planszowych,  

• rozwijanie kreatywności i inwencji twórczej, 

• rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Liczymy części ciała np. ile mamy głów… ile mamy nóg, ile mamy 

palców? Wykorzystanie rymowanki: 

Jeden palec, drugi, trzeci, 

tak umieją liczyć dzieci, 

czwarty, piąty palec mam. 

Widzisz? Umiem liczyć sam. 

3. NASZA BAZGROŁKOWA GRA: Wspólne przygotowanie gry: 

➢ BAZGROŁKOWE PIOSNKI, przygotowanie pionków przez dzieci (dostępne na 

stronie bazgrolki.info w zakładce DOMOWE WYZWANIA), 

➢ ZASADY GRY, wspólne ustalenie zasad gry, 

➢ PLANSZA, wspólne opracowanie planszy, 

➢ GRA, rozegranie gry 

4. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy (zaliczenie zadania: przeliczanie 

bazgrołków). 

 

ZADANIA DODATKOWE: 

MEDALE: Rozdanie dzieciom pamiątkowych medali po spotkaniu z bazgrołkami. 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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MATEMATYCZNYCH ZNAKAMI (<, >, =, ,-) 



 

 

 

 

 

 

WYZWANIE II: MNIEJ, WIĘCEJ, A MOŻE TYLE SAMO? 

CELE:  

• kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia, 

• ustalanie, gdzie jest więcej, a gdzie mniej bazgrołków, 

• uczestniczenie w zabawach sprzyjających koncentracji uwagi przez krótki czas, 

• stosowanie znaków: <,>, =, 

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Wspólne śpiewanie piosenki „Wszyscy są…”. 

2. WPROWADZENIE DO SPOTKANIA: Liczymy części ciała np. ile mamy głów… ile mamy nóg, ile mamy 

palców? Wykorzystanie rymowanki: 

Jeden palec, drugi, trzeci, 

tak umieją liczyć dzieci, 

czwarty, piąty palec mam. 

Widzisz? Umiem liczyć sam. 

3. ILE JEST BAZGROŁKÓW: Zabawy matematyczne z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej (lub 

emblematów i szarf), przeliczanie zbiorów stosowanie znaków <,>,=. 

4. WSTAJĄCE LICZBY: Zabawa dydaktyczna z wykorzystanie emblematów bazgrołków. Dzieci siedzą w kole i 

każde z nich otrzymuje emblematy. Rozdajemy po 1,2,3, itd. emblematy. Mówimy cyfrę – np. 3 i mają szybko wstać 

te dzieci, które mają 3 emblematy. Otwierają dłoń i sprawdzamy. I podajemy kolejna liczbę itd. 

5. POTWIERDZENIE WYKONANIA ZADANIA: Wklejenie naklejki na tablicy (zaliczenie zadania: przeliczanie 

bazgrołków). 

 

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ZAKOŃCZENIE PROJEKTU 



 

 
 

 

 

SPOTKANIE: BAZGROŁKOWE POŻEGNANIE 

CELE:  

• przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad,  

• rozwijanie relacji pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji,  

• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci,  

• stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie,  

 

PRZEBIEG SPOTKANIA: 

1. POWITANIE: Iskierka przyjaźni - N. zaprasza dzieci do porannego przywitania się. W tym celu wszyscy ustawiają się 

w kole i chwytają za ręce. N. wysyła iskierkę, ściskając lekko dłoń dziecka po swojej prawej stronie. Zadaniem dziecka jest 
przekazać iskierkę dalej, czyli ścisnąć dłoń kolegi ze swojej prawej strony, tak aby iskierka mogła zatoczyć krąg i powrócić 
do N.  

2. TABLICA WYZWAŃ: Podsumowanie jej wyników, pogratulowanie dzieciom wyniku.  

3. BAZGROŁKOWE KONKURSY: Prezentacja prac konkursowych przez dzieci, rozdanie pamiątkowych 

dyplomów itd.  

4. POŻEGNANIE Z BAZGROŁKAMI: Wysłuchanie wiersza/listu, wspólne śpiewanie piosenki: „Na pożegnanie 

wszyscy razem, HIP HIP HURAA!...”.  

Ahh jak smutno! 
Magdalena TokarcZyk 

Dzisiaj się drogie dzieci żegnamy z Wami 

za wspólnie spędzony czas dziękujemy kochani! 

Gratulujemy Wam przy tej okazji 

za wyzwania, którym Wy sprostaliście! 

Wszystkie zadania wzorowo wykonywaliście 

dlatego w nagrodę medale i dyplomy otrzymacie! 

A może za rok znowu się zobaczymy 

i jeszcze wspólnie się pobawimy… 

Tymczasem żegnamy się z Wami 

i głośno „do widzenia” Wam zawołamy! 
 

6. ROZDANIE PAMIĄTKOWYCH MEDALI I DYPLOMÓW  

 

UWAGI: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU 


