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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 06.05.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek 

 

Temat: Stolica, Wisła, syrenka. 

 
Cele główne: 

 porównywanie ilości płynów w dwóch różnych butelkach za pomocą wspólnej 

miary, 

 poznawanie miary płynów,  

 rozwijanie sprawności fizycznej. 

 

1. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Kart pracy, cz. 4, s. 

30−31. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=32 

 

2. Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności płynów. 

Rodzic przygotowuje kilka butelek z plastiku, np. o pojemności 1l z różną 

zawartością wody zabarwionej farbą. Butelki są dobrze zakręcone. 

 Określanie, ile wody jest w butelce. 

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

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

samo wody. 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. 

 

 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. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=32
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 Sprawdzanie ilości napojów w dwóch różnych butelkach (jedna niska  

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

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). 

 

3. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Kart pracy, cz. 4, s. 32–

33. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=34 

 

4. Zabawa ruchowa z butelkami plastikowymi. 

Rodzic przygotowuje dla dziecka butelkę plastikową. 

Dziecko ustawia ją względem siebie według poleceń rodzica: 

 połóż butelkę przed sobą, za sobą, 

 połóż ją po prawej stronie, po lewej stronie,  

 turlaj butelkę po podłodze. 

 

5. Spacer w pobliżu miejsca zamieszkania – obserwowanie zmian 

zachodzących w przyrodzie. 

Dziecko obserwuje mijane drzewa i krzewy – ogląda ich kwiaty. Rodzic wyjaśnia 

ich budowę ( płatki, słupek, pręcik). 

 

6. Wykonanie pracy plastycznej Nasze godło. 

Dla dziecka Wyprawka plastyczna, karta 22, nożyczki, czerwona farba, pędzel 

korona.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=120 

Wycinanie z karty rysunku godła i pomalowanie go na czerwono, tak aby kształt 

orła został biały. Naklejanie korony – naklejka. 

 

7. Zabawa dydaktyczna Dodaj lub odejmij. 

Rodzic przygotowuje dla dziecka liczmany, kartoniki z liczbami. Zadania 

tekstowe. 

Dziecko wspólnie z rodzicem czyta zadanie, wykonuje rysunek, pisze działanie  

i odpowiedź. 

Np. Mama dostała 5 flag od swojego synka i 4flagi od swojej córki. Ile razem flag 

miała mama? 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=34
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=120
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Tomek w pudełku miał 8 bajek, siostra zabrała mu 3 bajki. Ile bajek zostało 

Tomkowi w pudełku? Itp. 

 

8. Ćwiczenia oddechowe Wiślane fale. 

Rodzic przygotowuje dla dziecka przymocowane do cienkiego patyczka niebieskie 

paski karbowanej bibuły. 

Dziecko nabiera powietrze nosem, następnie powoli wypuszcza je ustami, 

wprawiając w ruch paski bibuły. 

 

Dużo zdrówka, samych radosnych chwil, miłej nauki 


