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1. Na poczatek dnia zapraszamy Was do ćwiczeń przy muzyce „Rytmiczna 

rozgrzewka“ 

Link do rozgrzewki: https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo 

 

2. Zabawa „Gdzie mieszkam?“  

Rodzic mówi początek zdania, a Wy spróbujcie je dokończyć. 

Miejscowość, w której mieszkam, to... 

Mieszkam... przy ulicy... 

Lubię swoją miejscowość, bo... 

Moje przedszkole znajduje się w... przy ulicy...  

3. Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. Rysowanie po śladach 

spirali – dużych i małych.  

Wykonajcie karty pracy (s. 27 - 28) 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 

 

4. Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem płynów – zajęcia badawcze 

(Potrzebujemy: przygotowane przez Rodzica kilka butelek z plastiku, np.                   

o pojemności 1l z różną zawartością wody zabarwionej farbą. Butelki są dobrze 

zakręcone) 

a) Określanie, ile wody jest w butelce.  

Rodzic stawia przed dzieckiem zakręconą butelkę z wodą. Pyta: Ile jest wody w 

butelce – dużo, mało? Potem przewraca butelkę i pyta, czy jest w niej tyle samo 

wody.  

b) Ustawianie butelek według wzrastającej w nich ilości wody. 

(Butelki z różną ilością barwionej wody) Rodzic ustawia butelki na stoliku przed 

dzieckiem. − Dziecko określa, w której butelce jest najwięcej barwionej wody,        

a w której najmniej. − Ustawia butelki według ilości zawartego w nich płynu – od 

tej z najmniejszą ilością, do tej z największą. − Dmucha w kolejne odkręcone 

butelki. Porównuje dźwięki wydawane przez nie. 

b) Zapoznanie z miarą płynów.  

Rodzic pokazuje butelki – 0,5l, 1l, 1,5l. Mówi dziecku, że miarą pojemności 

płynów jest 1l – 0,5l to jest połowa 1l, a 1,5l – to litr i jeszcze połowa litra. 

c) Sprawdzanie ilości napojów w dwóch różnych butelkach (jedna niska                 

i szeroka, a druga – wąska i wysoka) za pomocą wspólnej miary.  

https://www.youtube.com/watch?v=Zg7pCZOtMXo
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf


(Butelki z wodą, kubek) Dziecko przelewa do kubka wodę z jednej butelki, a potem 

z drugiej butelki i liczy, ile kubków wody było w jednej, a ile w drugiej butelce, 

Określa, gdzie wody było więcej (było tyle samo). 

 

5. Oglądanie zdjęcia, zwracanie uwagi na poziom soku w szklankach 

Wykonajcie kartę pracy (s. 32 - 33) 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 

 

8 maja obchodzimy  
 Dzień Bibliotekarza i Bibliotek - Święto Ludzi Książki 

 
W dobie powszechnej komputeryzacji warto podkreślać ogromne znaczenie 

biblioteki, jako miejsca kształtującego świadomość czytelniczą, bo przecież... 
 „Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła” 

W związku z obchodzonym dzisiaj świętem zachęcamy Was do wspólnego  czytania 

z Rodzicami pod hasłem „Poczytaj mi mamo“ 😊 
 

link do wybranych propozycji czytelniczych: https://lektury.gov.pl/kategoria/range/34 
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