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Propozycja ćwiczenia plastycznego - JAJKO
Instrukcja wykonania przedstawiona w kolejnych krokach. 

1 Krok – inspiracje

Jeden z naukowców zajmujących się ptakami powiedział: Nie ma dwóch jed-
nakowych jaj.  Zastanów się nad tym zdaniem, a potem spróbuj wyobrazić sobie 
ptasie jaja. Jakie mają kolory? Czy kolor jaj jest zawsze jednolity? Poszukajcie w 
Internecie jaj drozda śpiewaka. Jak wyglądają jaja sroki, wrony? Czy kształt jaj jest 
zawsze owalny? Jaki jest kształt jaj ptaków morskich, np. nurzyka zwyczajnego? 

http://dzialprzyrody.blogspot.com/2014/04/jaja-jak-malowane-czyli-wielka-
noc-w_19.html

2 Krok  – przygotowanie materiałów

• ołówek 
• nożyczki
• farby
• blok techniczny A4
• tekturka 
• pojemnik na wodę
• nieużywana już szczoteczka do zębów
• talerzyk, który posłuży jako paleta

3 Krok  – kształt jaja

W celu uzyskania symetrycznego kształtu jajka stworzymy „roboczy” szablon.  
Posłuży on do odrysowania kształtu jajka na tekturce, która będzie właściwym 
szablonem.

Roboczy szablon wykonujemy na kartce z bloku technicznego. Kartkę zginamy  
w połowie w poziomie, tak aby uzyskać format A5 (rys.1.).
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4 Krok  – przygotowanie szablonu

Szablon roboczy – odrysowujemy ołówkiem kształt jajka na środku tekturki. 
Wycinamy wyrysowany na tekturce kształt jajka. Mamy gotowy szablon (rys.3.).

Kartkę A5 składamy w pionie po osi symetrii, aby jajko miało jednakowy kształt 
z obu stron (rys. 2.). Rysujemy połówkę jajka wykorzystując maksymalnie po-
wierzchnię złożonej kartki. Środek jajka (oś symetrii) musi znaleźć się na zgięciu 
kartki.

5 Krok – odbicie z szablonu

Potrzebne będą materiały: czysta kartka A4, szablon 
tekturowy z wyciętym kształtem jaja, farby, kubek na 
wodę, szczoteczka do zębów.

Pod szablonem umieść czystą kartkę. Zamocz szczo-
teczkę do zębów i nabierz na włosie wybrany kolor farby. 
Szczoteczką nakładaj farbę na kartkę podłożoną pod sza-
blon. Postaraj się, by farba wypełniła kolorem odkrytą 
kartkę w kształcie jaja (fot. 1.).

tekturka - szablon  
na wierzchu

[fot. 1]
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6 Krok –  jajo z szablonu

Kiedy uznasz, że tworzenie koloru jaja jest zakończone, zdejmij delikatnie szablon  
z kartki (fot. 2. i 3.). Gotowe!

[fot. 2]

[fot. 3]
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I. WSTĘP

Gry, zabawy i eksperymenty matematyczne w szkole i w domu to propozycja 
dla nauczycieli, uczniów szkoły podstawowej i rodziców, którzy poszukują dodat-
kowych aktywności matematycznych, wspierających kształtowanie kompetencji 
matematycznych. Znane gry, zabawy i eksperymenty można wykorzystać do ćwi-
czenia umiejętności matematycznych uczniów, rozwijania logicznego myślenia, 
algorytmizacji procesów myślowych, tworzenia strategii rozwiązywania proble-
mów. Mogą być dobrym materiałem ćwiczeniowym podczas zajęć z matematyki 
w szkole i w domu.  Wspólna zabawa w domu z matematyką w tle może się stać 
skuteczną metodą uczenia się i przyjemną formą spędzania wolnego czasu.

O roli gier i zabaw oraz samodzielnym odkrywaniu przez dzieci praw i reguł po-
wstało wiele publikacji. Każda z nich potwierdza wyjątkową wartość takiej formy 
uczenia się.  O korzyściach wnikających ze stosowania gier i zabaw w nauczaniu 
matematyki pisałam w opublikowanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji1 dobrej 
praktyce procesu wspomagania szkoły w kształtowaniu kompetencji matema-
tycznych uczniów pt.: Gry i zabawy na zajęciach z matematyki na drugim etapie 
edukacyjnym2, tam również znajdziecie przykłady gier i zabaw do wykorzystania 
w praktyce. 

W niniejszym opracowaniu chciałabym zaprezentować 8 propozycji wykorzy-
stania znanych gier, zabaw i eksperymentów matematycznych dla uczniów szkoły 
podstawowej, które można samemu wykonać w szkole lub w domu. Uczeń czyta 
instrukcje i wykonuje zadania. Samodzielne przygotowanie znanych łamigłówek 
(układanek) sprawi, że dziecko  bawiąc się, jednocześnie ćwiczy umiejętności 
szkolne, głównie stosuje wiedzę i umiejętności geometryczne w sytuacji prak-
tycznej; uczy się przez doświadczenie, obserwację;  formułuje samodzielne wnio-
ski. Podczas gry ćwiczy sprawność rachunkową, tworzy algorytmy, ułatwiające 
obliczenia oraz strategie gry. 

Podane propozycje mają charakter interdyscyplinarny i uwzględniają korelacje 
międzyprzedmiotowe. Każda z nich kończy się problemowymi zadaniami mate-
matycznymi dla ucznia, który drogą obserwacji, doświadczenia, pomiarów i obli-
czeń poszukuje rozwiązań.

 Przedstawione gry, zabawy i eksperymenty matematyczne mają trzy pozio-
my trudności podane w trzech krokach od przygotowania,  wykonania prostego 
zadania geometrycznego czy doświadczenia, poprzez obliczenia i obserwacje do 
rozwiązania problemów wymagających logicznego myślenia. 

Zaproponowane działania pozwalają także na holistyczne spojrzenie na treści 
realizowane na lekcjach matematyki zgodnie z wymaganiami zapisanymi w pod-


