
PRAWO CZY LEWO- ZABAWY MATEMATYCZNE DLA 6-LATKA 

POSŁUCHAJ WIERSZA I WSKAŻ GDZIE ZNAJDUJĄ SIĘ CZĘŚCI  

                                     GARDEROBY WYMIENIONE W WIERSZU. 

 

 

Posłuchaj jaki porządek mam w swojej szafie 

-na miejsce wkładam wszystko co złapię. 

Na pierwszej półce po prawej stronie  

szalik leży równo złożony. 

Na samym dole po prawej stronie 

równo kalosze są postawione. 

Na pierwszej półce w środkowym rzędzie 

kapelusz leży niby na grzędzie. 

Nad kaloszami stoi koszyczek 

czerwony, piękny pełen kropeczek, 

Na samym środku, w równiutkim rządku 

Wiszą koszule pilnując porządku. 

Na samej górze gdzie lewa strona  

leży apaszka równo złożona. 

 

SZAFA 



 

 OTO PROPOZYCJE ĆWICZEŃ WSPOMAGAJĄCE DZIECI 

W OKREŚLANIU KIERUNKÓW PRAWO-LEWO ORAZ ĆWICZENIU 

UMIEJĘTNOŚCI WŁAŚCIWEJ ORIENTACJI NA KARTCE PAPIERU. 

 

❶. Załóż na prawą rękę wstążkę, chustkę, frotkę lub gumkę. 

( POPROŚ MAMĘ, ABY SPRAWDZIŁA CZY ZROBIŁEŚ TO 

                                                                                 POPRAWNIE). 

        Wykonaj polecenia : 

- połóż prawą rękę na prawym biodrze, 

- unieś prawą rękę do góry, 

- pomachaj prawą ręką tak, jakbyś zobaczył znajomego kolegę, 

- dotknij prawą ręka prawego ucha, 

- dotknij prawą  ręką prawej stopy. 

- następnie unieś lewą rękę do góry, 

- dotknij lewą ręką lewego oka, 

- naśladuj jedzenie zupy lewą ręką, 

- dotknij lewą ręką lewego kolana. 

Stań prosto i wykonaj polecenia: 

- zrób dwa kroki w prawą stronę,  

- wykonaj cztery kroki w lewą stronę, 

- przejdź sześć kroków do przodu, 

- cofnij się o dwa kroki do tyłu…….. 

 

 



 

❷. Spójrz na obrazek. Określcie wraz z mamą gdzie znajdują się  

                    poszczególne elementy obrazka. 

Dom stoi na środku.  Po prawej stronie domu znajduje się drzewo, 

nad drzewem lata ptak, po lewej stronie domu rośnie tulipan, nad 

tulipanem…… ( DOKOŃCZ OPOWIADAĆ CO ZNAJDUJE SIĘ NA 

OBRAZKU). 

 

 

❸. Wykonaj podobny obrazek słuchając poleceń mamy.  

,, Na środku kartki narysuj”… 

( MAMA WYMYŚLA TREŚĆ OBRAZKA UŻYWAJĄC ZWROTÓW: PO 

PRAWEJ STRONIE, PO LEWEJ STRONIE, W PRAWYM GÓRNYM 

ROGU, W LEWYM DOLNYM ROGU, NAD, ZA, OBOK, MIĘDZY…… 



 

 

❹. Policz ile żółwi jest na obrazku. Podaj liczbę żółwi idących  

        w prawą stronę oraz udających się w lewą stronę. 

 



❺.  

Do zabawy potrzebna będzie kartka w kratkę. Wyznacz umowny 

punkt od którego rozpoczniemy poruszanie się po kartce papieru 

wg. poleceń mamy do drugiego wyznaczonego punktu. 

,, Posuń się  o dwie kratki w prawo, narysuj linie przez dwie kratki 

do góry, przesuń się o jedną kratkę w prawo……” 

 

 

 

 

 

1 

2 


