
Propozycja aktywności dl a dzieci z gr. Słoneczka na 16.04.20 r. 

 

Rodzice prosimy przygotować: 4 sznurki tej samej długości (po dwa w dwóch kolorach), 

mogą to być np. sznurowadła, kordonek, włóczka..., linijkę, taśmę krawiecką; ręcznik, 

( można wykorzystać dywan znajdujący się w pokoju).  

• Karta pracy, cz. 4, s. 7. 

  

Zajęcie 1. ,,Długi - krótki” - ćwiczenia w mierzeniu długości. - wzbogacanie wiedzy na temat 

zwierząt hodowlanych na wsi; rozwijanie umiejętności czytania; mierzenie długości stopa za 

stopą oaz krokami; 

https://youtu.be/38eizON3FOg ( film przeznaczony dla dzieci szkolnych i można 

wykorzystać tylko wstęp o dawnych metodach mierzenia długośći za pomocą stóp czy łokci). 

 

• Ćwiczenia dotyczące zrozumienia stałości miary. 

1). Rodzic układa ze sznurka, taśmy dwie drogi równoległe. 

Rodzic pyta: − Czy obie drogi mają taką samą długość?  

2). Jedna z dróg prosta a druga zakręca.( ale jedna droga chociaż z taśmy tej samej długości 

jest pofalowana )  

− Czy teraz drogi mają taką samą długość?  

− Dlaczego uważacie, że jedna droga jest dłuższa?  

 wyprostowanie taśmy ( sznurka) i porównanie ich długości .... teraz są takie same. 

Drogi mają inny przebieg ale są tej samej długości. 

− Teraz układamy dwie drogi - każda z dwóch sznurków. 

(Drogi mają taką samą długość, bo nadal są te same cztery sznurkii, tylko druga droga z 2 

sznurków jest kilka razy załamana/ przesunięta). 

Czy drogi nadal mają taką samą długość? 

− Jak można udowodnić, że są tej samej długości? 

(Drogi mają taką samą długość, bo nadal są te same cztery sznurki, tylko przesunięte). 

− Dlaczego tak uważacie?  

Jedna z dróg zakręca. 

− Czy drogi nadal mają taką samą długość? − Jak można udowodnić, że są tej samej 

długości? (Drogi mają taką samą długość, bo nadal są te same cztery skakanki, tylko inaczej 

ułożone/ przesunięte). 

 

• Mierzenie szerokości dużego ręcznika stopa za stopą. Mały ręcznik.  

Dziecko mierzy szerokość małego ręcznika, stawiając stopę przed stopą (palce jednej stopy 

dotykają pięty drugiej stopy) i głośno licząc.  

Potem to samo robi Rodzic. 

− Dlaczego wyszły wam różne wyniki?  

− Czy nasze stopy są jednakowej długości? 

 

• Mierzenie długości dywanu krokami. Mały dywan. Dziecko mierzy długość dywanu 

krokami, które głośno liczy. 

Potem tą czynność powtarza Rodzic. 

− Dlaczego wyszły nam różne wyniki?  

− Z czym jest związana długość waszych kroków? (Ze wzrostem). 

 

• Pokaz linijki, miarki krawieckiej. Linijka, mały ręcznik. 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F38eizON3FOg%3Ffbclid%3DIwAR1okkWznwmKpP8zLdIvt8Bs2iQE4aVTzv3kLlRj3WiHGpnXq7_uQW_-Mco&h=AT3WKrAPp8SOl206vOqrvwJVfE7VoyGO-XyvDh6PgQLHtiRDPbh_RZRFGdymKCf5as0rBwBq88pFFDoLZhYcTllxwgJrgjwhT_1O7oGKaImOQpF092MRV5A0enpVjnWl5PXECdQji-pcXxDJSkbzVw


Rodzic mierzy linijką długość małego dywanu/ ręcznika. 

 

• Karta pracy, cz. 4, s. 7.  

Olek i Ada zastanawiają się, która tasiemka jest dłuższa. Zastanówcie się, jak to sprawdzić.  

Kolorowanie tasiemek.  

Kończenie rysowania kurcząt według wzoru. Kolorowanie trzeciego kurczęcia, licząc od 

prawej strony. 

 

Zajęcie 2. Ćwiczenia gimnastyczne. 

lub wykorzystanie propozycji z Internetu: 

 

https://youtu.be/iKeatJK181Q - zumba dla dzieci  

https://youtu.be/VNtWgtAf8Pc - wf dla dzieci 

 

Propozycja zajęć popołudniowych na dzień 16.04.2020r. 

Karta pracy, cz. 4, s. 8.  

Kolorowanie tak samo puzzli ze zdjęciami dorosłych zwierząt i ich dzieci. Nazywanie mam i 

ich dzieci. Czytanie całościowe nazw zwierząt przedstawionych na zdjęciach (5-latki) lub 

samodzielne (6-latki). Naklejanie ich zdjęć w odpowiednich miejscach. 

Zajęcia ruchowe: 

https://youtu.be/l78D-0TKWBM 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FiKeatJK181Q%3Ffbclid%3DIwAR0PZuTK0jhRaMmA4WzxAN1YeRqmPfl4mHUr2goiKjtegPhoLTWSV_vtQoE&h=AT2WGzvCL-DCD2S74Wffj0KE6d9CUhmG7LMN3r8ysH2bX0MeFI426AZE5j5_zBAk5piX_mcezM8nygjInllMwqTeki7TmkEY_LUuegY8L_0wttN76Y_jod1symkRUP0d5T7r2xd2IhyzolcjycExfg
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FVNtWgtAf8Pc%3Ffbclid%3DIwAR3HJlg-jyRAvj3psaNhZO7MqChA2N9-xdpFjWmdt3l7vyVVow3Y_zCrJbM&h=AT2RZQC7quJ5g3vbSIUswPv8UcuuluB6fEBAqH_9hCxvRNH2AS-OWajzULAHZ2LSVNxn92s4C6vb46EP_c3aqywF85aGGPeCPvPLmoAHuSd5jzGwjkgudn0LrgoOXiBBqlhYm2idXFdf3PU5RO0s-A
https://youtu.be/l78D-0TKWBM

