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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 26.05.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek 

 

Temat: Co jest cięższe, co jest lżejsze. 
 

Cele główne: 

 porównywanie masy przedmiotów, 

 zapoznanie z działaniem wagi szalkowej, 

 rozwijanie sprawności fizycznej. 

1. Ćwiczenia emisyjne. 

Ćwiczenia z wykorzystaniem słów i sylab, melodii wymyślonych przez rodzica. 

− Złość, złość – mam jej dość; radość wielka, he, he, he, o, o! 

 

 Zabawa Wyrażamy emocje – rozwijająca zdolność koncentracji podczas 

działania oraz koordynacji słuchowo-wzrokowo-ruchowej. 

Rodzic przygotowuje obrazki przedstawiające twarze wyrażające różne emocje, 

dowolne instrumenty muzyczne. 

Rodzic czyta tekst Bożeny Formy: 

Kiedy na niebie słoneczko świeci, 

cieszą się bardzo dorośli i dzieci. 

Zadaje pytanie.  

 W jaki sposób można wyrazić emocje dorosłych i dzieci, o których jest mowa 

w wierszyku? 

Rodzic tak kieruje wypowiedziami dziecka żeby uzyskać odpowiedzi: poprzez 

śmiech, podskoki, klaskanie. Następnie dziecko powtarza wspólnie z rodzicem 

tekst. W rytmie wygrywanym na dowolnym instrumencie muzycznym dziecko 

klaszcze, podskakuje. 

Na zakończenie dziecko wybiera prawidłowy obrazek i umieszcza go na stole. 

Dziecko stara się zaprezentować widoczny na obrazku wyraz twarzy. 

Zabawę powtarzamy, przedstawiając dziecku kolejne wierszyki. Dziecko 

recytuje je zgodnie z rytmem proponowanym przez rodzica grającego na 

instrumencie. 

Dzisiaj po niebie płyną czarne chmury, 

deszcz pada i każdy ma humor ponury. 

Dziecko porusza się, przenosząc ciężar ciała z nogi na nogę; powtarza tekst 

znudzonym głosem, zgodnie z rytmem dowolnego instrumentu muzycznego. 
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Kiedy mam zły humor i kiedy mnie złość dopadnie, 

jestem niegrzeczny, choć dobrze wiem, 

że to bardzo nieładnie.  

Dziecko grozi palcem, recytuje tekst oburzonym tonem, zgodnie z rytmem 

dowolnego instrumentu muzycznego. 

Kiedy dziecko się boi ciemności dookoła, 

wtedy mamę i tatę do siebie głośno woła. 

Dziecko robi przerażoną minę i recytuje tekst szeptem, zgodnie z rytmem 

dowolnego instrumentu muzycznego. 

Płaczę, kiedy jest mi smutno i wszystkiego dosyć mam, 

łzy mi płyną po policzkach i chcę zostać wtedy sam.  

Dziecko powtarza tekst płaczącym głosem, zgodnie z rytmem dowolnego 

instrumentu muzycznego. 

2. Co jest cięższe, a co lżejsze? – zabawy z zastosowaniem wagi szalkowej.  

Rodzic przygotowuje wagę szalkową. 

 Dziecko oglądają wagę, nazywają jej części za rodzicem. 

 

 Ćwiczenia z zastosowaniem wagi szalkowej. 

Potrzebne będą klocki: drewniane, sześcienne, miś. 

Dziecko będzie porównywać wagę (masę) misia i klocków. 

 Pierwsza sytuacja. 

Rodzic kładzie na lewej szalce misia, a na prawej – trzy klocki.  

  Co jest cięższe? Po czym to poznałeś? 

 Co jest lżejsze? Po czym to poznałeś? 

 

 Druga sytuacja. 

Rodzic kładzie na lewej szalce misia, a na prawej – cztery klocki. − Co jest 

cięższe? Co jest lżejsze? 

 Po czym poznałeś, że cztery klocki ważą tyle co miś? 

( Ilość klocków musi być taka, aby ich masa równoważyła masę misia ). 

 

 Trzecia sytuacja. 

Rodzic kładzie na lewej szalce misia, a na prawej – pięć klocków. 

 Co jest cięższe? Po czym to poznałeś? 

 Co jest lżejsze? Po czym to poznałeś? 

 

 



3 
 

 Ćwiczenia w porównywaniu masy przedmiotów. 

Potrzebne będą różne przedmioty, np.: klocki, piłeczki, lalki, misie, tworzywo 

przyrodnicze, waga szalkowa. 

Dziecko porównuje masę wybranych przedmiotów i określa, co jest cięższe, co 

jest lżejsze. 

 

3. Proszę rodziców o pomoc dziecku w uzupełnieniu Karta pracy, cz. 4, s. 55. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=58 

 

4. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych. 

 Marsz po obwodzie koła, dłonie oparte na biodrach – kciuk znajduje się  

z przodu, a pozostałe palce – z tyłu. (Należy zwrócić uwagę na wyprostowane 

plecy, wciągnięty  brzuch, wysokie podnoszenie kolan). 

 Swobodny bieg po pokoju na hasło: Wichura – podbieganie przez dziecko 

do ściany i przyleganie do niej plecami, ramiona ułożone w skrzydełka, brzuch 

wciągnięty. 

 Marsz po pokoju szarfa leży na głowie, złożona na pół, odliczenie sześciu 

kroków, wspięcie na palce, uniesienie ramion w górę, wdech nosem, opuszczenie 

ramion, wydech ustami.  

 Leżenie na brzuchu, ramiona wyprostowane (są przedłużeniem tułowia), 

na sygnał podniesienie głowy i rąk z szarfą nisko nad podłogą, wytrzymanie około 

5 sekund, opuszczenie głowy i rąk.  

 Siad prosty, podparty z tyłu, rozłożona szarfa leży na podłodze – zwijanie 

szarfy jedną nogą, zgiętą w kolanie, przesuwając ją palcami stopy. Potem – 

zmiana nóg. 

 Pozycja stojąca, trzymanie szarfy za plecami jedną ręką, podniesioną do 

góry – łapanie szarfy od dołu drugą ręką, opuszczoną, zgiętą w łokciu, 

przeciąganie szarfy rękami, naśladowanie wycierania się ręcznikiem. Potem – 

zmiana rąk.   

 Ćwiczenia w parach (dziecko rodzic): siad prosty w rozkroku naprzeciw 

siebie, oparcie stóp o stopy partnera, trzymanie dwóch szarf wyciągniętymi do 

przodu rękami (jak do przeciągania liny), naprzemienne pociąganie za szarfy 

przez ćwiczących, odchylanie się i pochylanie partnera. 

 Bieganie przez dziecko po całym pokoju, na której są porozkładane szarfy 

(gniazda). Na hasło: Ptaszki – do gniazd – wchodzenie do szarf, układanie rąk  

w skrzydełka. 

 Siad klęczny na obwodzie koła, trzymanie dłońmi szarfy za końce, oparcie 

dłoni o podłogę blisko kolan, odsunięcie szarfy jak najdalej (zwrócenie uwagi, 

aby pośladki pozostawały oparte na piętach), głowa pochylona, znajduje się 

pomiędzy ramionami – kwiat się rozwija. Powolne przesuwanie szarfy do kolan, 

uniesienie ramion z szarfą do góry, pogłębienie odchylenia – kwiat jest 

rozwinięty. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=58
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5. Zabawy Miny i minki. 

Dziecko stoi w kole. Mimiką naśladują polecenia rodzica. 

          Dziecko: 

Jesteś smutny.      układa usta w podkówkę, 

Jesteś zdziwiony.     marszczy czoło, 

Jesteś przestraszony.     szeroko otwiera oczy, otwiera usta  
      tak jakby chciało powiedzieć głoskę O, 

Dmuchacie na płomień świecy. wykonuje głęboki wdech i wydech, 

Śpisz          zamyka oczy. 

 

6. Słuchanie wiersza Ewy Małgorzaty Skorek Nazwy miesięcy – utrwalanie 

nazw miesięcy. 

W miejscach oznaczonych * dziecko powtarza za rodzicem – na jednym wydechu 

– nazwy miesięcy. 

 

Jakie miesiące w roku mamy? 

Czy wszystkie nazwy miesięcy znamy? 

Komu nie sprawi trudu zadanie, niech rozpoczyna ich wyliczanie. 

Powietrza dużo buzia nabiera i na wydechu nazwy wymienia: 

−styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, 

październik, listopad, grudzień. * 

Jeśli za trudne było zadanie, ćwicz dalej z nami to wyliczanie: 

−styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, 

październik*, 

−styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, 

październik*. 

7. Słuchanie piosenki Hymn dzieci (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk). 

 

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada#oiaa 

(Po zalogowaniu na stronie wydawnictwa MAC należy kliknąć w powyższy link, 

wybrać płytę NOWE PRZYGODY OLKA I ADY - POZIOM BB+ CD2 i z listy 

wybrać piosenkę nr 26. Hymn dzieci (sł. i muz. Jolanta Kucharczyk).) 
 

I. Masz skórę czarną, żółtą albo białą, 

czy mieszkasz w Polsce, czy też w innym kraju, 

to jesteś dzieckiem, tak jak ja, 

i chcesz tak żyć, jak chcę żyć ja. 

 

Ref.: Każde dziecko na świecie chce bezpiecznie żyć, 

każde dziecko na świecie chce szczęśliwe być. 

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada#oiaa
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Chce mieć dobrych rodziców i dom chce własny mieć, 

dobrze uczyć się, pięknie bawić się,    przecież tak mało chce! 

 

II. Niech żadne dziecko już nie będzie głodne, 

niech widzi tylko sprawiedliwość, dobro. 

Więc wszyscy w zgodzie muszą żyć, 

na świecie pokój musi być. 

 

Ref.: Każde dziecko…  

III. Niech tu, na Ziemi, słońce zawsze świeci 

i niech szczęśliwe będą wszystkie dzieci. 

Bo przecież pięknie można żyć, 

śnić tylko najpiękniejsze sny. 

 

Ref.: Każde dziecko… 

 

8. Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat piosenki. 

Rodzic pyta dziecko: 

 Czego pragnie każde dziecko? 

 Czy każde dziecko jest bezpieczne i szczęśliwe? 

 Czy dzieci innych ras, mające inny kolor skóry, różnią się jeszcze czymś od 

was? 

 

 

 

Samych słonecznych chwil spędzonych z rodziną, 

dużo uśmiechu i fajnej zabawy 
 


