
SEKWENCJE 

Do wykonania zadania można użyć różnych przedmiotów, które posiadamy w domu 

(kredek, kolorowych kostek, koralików, makaronu o różnym kształcie i wielu innych, 

warunkiem jest to, żebyśmy posiadali po kilka egzemplarzy takiego samego elementu, np. : 

kilka kredek w kolorze żółtym, kilka kredek w kolorze zielonym itd. ) można również pobrać i 

wydrukować materiały z poniższych linków. 

Ważne jest to by sekwencję ZAWSZE zaczynać od lewej do prawej. 

Zadanie 1 

Dokańczanie sekwencji - układamy elementy na zmianę w szeregu, np.:  

kredka zielona, kredka czerwona, kredka zielona, kredka czerwona. 

Zadaniem dziecka jest dokończenie sekwencji trzymając się tej zasady, czyli układa dalej : 

kredka zielona, kredka czerwona itd. 

(dziecko powtarza sekwencję minimum 3 razy).  

W wersji trudniejszej można stworzyć sekwencję z 3 lub 4 elementów, np.:  

kredka zielona, kredka czerwona, kredka niebieska, kredka żółta 

i dziecko musi taką sekwencję kontynuować.  

Zadanie 2 -łatwiejsze 

Naśladowanie sekwencji – układamy sekwencję jak wyżej (np. z dwóch, trzech elementów). 

Zadaniem dziecka jest pod spodem (pod naszą sekwencją) odtworzenie tej sekwencji. 

Dziecko ma możliwość korzystania ze wzoru, jakim jest sekwencja stworzona przez rodzica: 

Rodzic -  zielony, czerwony, zielony, czerwony, zielony, czerwony 

Dziecko – zielony, czerwony, zielony, czerwony, zielony, czerwony 

 

Zadanie 2 – trudniejsze 

Uzupełnianie sekwencji – w utworzonej sekwencji wyjmujemy jeden/dwa/trzy elementy. 

Zadaniem dziecka jest uzupełnienie tych elementów tak by zachować regułę wg jakiej 

sekwencja powstała, np.: 

 

zielony, czerwony, zielony, puste miejsce , zielony, czerwony 

 

Zadania rozwijają myślenie logiczne, dostrzeganie reguł, koncentrację uwagi, spostrzeganie. 

Opracowała : Aneta Pochylska 



Podpowiedź jak konstruować sekwencję i jak prawidłowo przeprowadzić ćwiczenie znajdą 

Państwo tutaj: 

https://gadamdorzeczy.pl/2018/11/04/cwiczenia-sekwencji-czyli-dlaczego-porzadek-jest-taki-wazny/ 

 

Dokończenie sekwencji - emocje 

https://ztorbynauczycielki.pl/wp-content/uploads/2018/05/sekwencje_emocje-1.jpg 

 

Dokończenie sekwencji - figury 

https://ztorbynauczycielki.pl/wp-content/uploads/2018/05/sekwencje_figury_kolorowe-1.jpg 

 

Dokończenie sekwencji – pogoda 

https://ztorbynauczycielki.pl/wp-content/uploads/2018/05/sekwencje-pogoda.pdf 

 

Dokończenie sekwencji - kierunki 

https://ztorbynauczycielki.pl/wp-content/uploads/2018/05/sekwencje-kierunki-1.pdf  

 

Dokończenie sekwencji – figury2 

https://ztorbynauczycielki.pl/wp-content/uploads/2018/05/sekwencje-figury.pdf 

 

Figury do wycięcia 1 

https://dzieciakiwdomu.pl/2015/10/ksztalty-i-figury-szablony-i-karty-pracy-dla-dzieci.html 

 

Figury do wycięcia 2 

https://dzieciakiwdomu.pl/2015/10/ksztalty-i-figury-szablony-i-karty-pracy-dla-dzieci.html 

 

Zwierzęta do wycięcia 

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2020/03/memo-zwierzeta.pdf 
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