
Zadania do realizacji 04.05.2020 

1. Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem objętości płynów. 

Do zadania potrzebne jest kilka butelek o pojemności 1 l oraz butelka 2l, lejek, szklanka, marker. 2 butelki 

1litrowe uzupełnia taką samą ilością wody, pozostałe różną ilością. 

• Rodzic umieszcza przed sobą dwie takie same zakręcone plastikowe butelki z taką samą ilością wody. 

- Jedna butelka jest ustawiona pionowo, a druga leży poziomo. 

Dziecko odpowiada na pytanie: czy w butelkach jest tyle samo wody, czy może w którejś jest jej 

więcej? Jeśli dziecko odpowie, że w jednej jest więcej, rodzic prosi, aby powoli położył stojącą 

butelkę (tak, aby obie leżały tak samo). 

- Ile teraz jest wody w butelkach? ( jest tyle samo) 

• Ustawiamy butelki o różnej zawartości -dziecko określa gdzie jest najmniej a gdzie najwięcej- ustawia 

butelki w kolejności od najmniejszej ilości wody do największej. 

• Odkręcamy butelki- dziecko dmucha  w kolejne odkręcone butelki- porównuje dźwięki wydawane 

przez butelki. 

• Rodzic wyjaśnia, że objętość płynów mierzymy w litrach. Pokazuje butelki w której mieści się 1 litr i 2 

litry.  Są specjalne przyrządy do mierzenia objętości płynów np 

pojemnik z podziałką 

 

 

menzurka   strzykawka 

• Teraz użyjemy  prostszego narzędzia – zwykłej szklanki i sprawdzimy ile szklanek  wody zmieści się w butelce 

1 litrowej ( wykorzystując wodę z pozostałych butelek dziecko odmierza szklanki wody i wlewa je do pustej 

butelki 1 litrowej za pomocą lejka). Po każdej wlanej szklance zaznacza na butelce poziom pisakiem lub 

naklejką. Kiedy butelka będzie już pełna, liczy zaznaczone kreski i mówi ile szklanek zmieściło się w butelce. 

• Rodzic prosi dziecko o zastanowienie się, w jakich sytuacjach może przydać się pomiar objętości i co jeszcze 

(poza wodą) można w ten sposób mierzyć.(np. sok, farba, płyn do zmywania) 

• Czy ważne jest odmierzanie objętości? Rodzic podsuwa  sytuacje z ich życia, w których mogli obserwować 

mierzenie objętości (np. prace kuchenne, odmierzanie ilości lekarstwa, tankowanie paliwa, pobieranie krwi, 

przygotowywanie farby do malowania pokoju itp.) 



2. Karta pracy 4 str 21 i 22 proszę odesłać do 8.05.2020 

3. Ćwiczenia gimnastyczne z kostką.  Dziecko  wspólnie z rodzeństwem, rodzicami rzuca kostką, liczy ilość 

wylosowanych oczek. Do każdej wartości na kostce przypisane są ćwiczenia z poniższej karty: 

 
 

Dla chętnych 

4. Wykonanie marionetki z rolki po papierze.  Potrzebne będą: 2 rolki po papierze toaletowym, sznurek, guziki, 

kolorowy papier, klej nożyczki,  2 patyczki  drewniane. Instrukcja: 

https://www.youtube.com/watch?v=e6jY1I0Uff4 

5. Zabawy z kostkami. Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie 10.  

Potrzebne będą dwa zestawy dużych kostek. W pierwszym zestawie – przeznaczonym do dodawania – kostki 

mają zaklejone sześć kropek, puste pole będzie liczone jako zero. W drugim zestawie – przeznaczonym do 

https://www.youtube.com/watch?v=e6jY1I0Uff4


odejmowania – jedna kostka jest bez zmian, a druga ma kropek: sześć, siedem, osiem, dziewięć i dwa razy po 

dziesięć. Można na zwykłe kostki do gry przykleić odpowiednie karteczki na czas wykonywania zadań.  

• Dodawanie z użyciem kostek. Dzieci rzucają kolejno dwiema kostkami z pierwszego zestawu. Po wyrzuceniu 

liczą oczka. Podają wynik. Uzasadniają go. Np. pięć dodać cztery to dziewięć. 

• Odejmowanie z użyciem kostek. Dzieci kolejno rzucają kostkami. Najpierw tą z większą liczbą oczek, a potem 

tą drugą. Liczą oczka wyrzucone na pierwszej, a potem – na drugiej kostce. Od liczby kropek z pierwszej kostki 

odejmują liczbę kropek z drugiej kostki. Podają wynik. Uzasadniają go. Np. 10 odjąć 6 równa się 4. 

6. Ćwiczenia dykcyjne.  

Dziecko za rodzicem  powtarza mówione przez niego zdania. 

Król Karol kupił królowej Karolinie korale. 

Gdzie mieszka Śnieżka? 

Sasza szedł suchą szosą. 

Stół z powyłamywanymi nogami. 

W smoczej jamie syczy smok. 

 

 


