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Temat: Prawda czy fałsz? 

 

Zad. 1 „Rozróżniam prawdę i fałsz” – zabawa dydaktyczna.  

 

Proszę przedstawić dziecku zdania dotyczące różnej tematyki, a dziecko decyduje, czy dane stwierdzenie 

jest prawdziwe, czy fałszywe. Przykłady: Można brać cukierki od obcych osób. Policjantowi można 

zaufać. Nie wolno otwierać drzwi, gdy jesteśmy sami w domu. Żyrafa ma czarne paski. Można kłamać. 

Drzewa wiosną są zielone. Trzeba zawsze mówić prawdę. Sowy nie potrafią latać. Trzeba opiekować się 

zwierzętami. Słowo „mama” zaczyna się głoską t. Jeden dodać jeden to dwa. Kotki szczekają. Itp.  

 

Zad. 2 „Komnaty prawdy” – ćwiczenia w klasyfikowaniu.  

 

Pomoce dydaktyczne str. 43 

Proszę wyrwać kartkę, a dziecko samodzielnie wycina obrazki po przerywanej linii.  

Do zabawy potrzebna będą prostokąciki z symbolami (strzałki, figury i kolory) dla rodzica i kolorowe 

trójkąty oraz wcześniej wycięte figury geometryczne dla dziecka.  

Rodzic wybiera symbol – np. małą strzałkę, a dziecko układa małe figury. Rodzic wybiera symbol – koło, 

dziecko układa wszystkie koła. Rodzic wybiera symbol – kolor niebieski, dziecko układa wszystkie 

niebieskie figury.  

Zabawę można utrudnić: np. rodzic wybiera dużą strzałkę i kwadrat, a dziecko układa tylko duże 

kwadraty. Rodzic wybiera kolor zielony i prostokąt, a dziecko układa tylko zielone prostokąty. Itp.  

 

Zad. 3 „Droga do zamku prawdy” – zabawa z elementem równowagi.  

Proszę ułożyć na podłodze sznurek (tasiemkę, nitkę), a dziecko przechodzi po tej „drodze” stopa za stopą. 

 

Zad. 4 „Komnaty figur” – zabawa matematyczna z wykorzystaniem kart pracy.  

 

Karty pracy 4, str. 32 

Dziecko wykonuje polecenie do ćwiczenia. 

 

Karty pracy 4, str. 33 

Dziecko wykonuje polecenie do ćwiczenia. 

 

Zad. 5 „Litery i cyfry” – ćwiczenie sprawności manualnych.  

 

Karty pracy 4, str. 68 

Dziecko pisze ołówkiem po zaznaczonym śladzie dwie linijki liter. Po każdej linijce ręka odpoczywa. 

 

Karty pracy 4, str. 70 

Dziecko pisze ołówkiem po zaznaczonym śladzie dwie linijki cyfr (1 i 2). Po każdej linijce ręka 

odpoczywa. 


