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Stolica, Wisła, syrenka 11.05.2020r. 

Przebieg dnia I 

 • Karta pracy, cz. 4, s. 30−31. Określanie, co zwiedzali w Warszawie Olek, Ada, 

mama i tata z rodzicami mamy. Oglądanie zdjęć warszawskich syrenek. Rysowanie 

po śladach rysunków bez odrywania kredki od kartki. 

• Układanie zdań z podanymi słowami. Wyrazy: stolica, Wisła, syrena. Dzieci 

losują wyrazy.  

 • Ćwiczenia poranne  

II Zajęcia 1. Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności płynów. 

Przygotowane kilka butelek z plastiku, np. o pojemności 1l z różną zawartością 

wody zabarwionej farbą. Butelki są dobrze zakręcone. 

 • Określanie, ile wody jest w butelce. N. stawia przed dziećmi zakręconą butelkę z 

wodą. Pyta dzieci: 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. N. ustawia butelki na stoliku przed dziećmi. − Dzieci 

określają, w której butelce jest najwięcej barwionej wody, a w której najmniej. − 

Ustawiają butelki według ilości zawartego w nich płynu – od tej z najmniejszą 

ilością, do tej z największą. − Dmuchają w kolejne odkręcone butelki. Porównują 

dźwięki wydawane przez nie. 

 • Zapoznanie z miarą płynów. N. pokazuje butelki – 0,5l, 1l, 1,5l. Mówi dzieciom, 

że miarą pojemności płynów jest 1l – 0,5l to jest połowa 1l, a 1,5l – to litr i jeszcze 

połowa litra.  

• Sprawdzanie ilości napojów w dwóch różnych butelkach (jedna niska i szeroka, a 

druga – wąska i wysoka) za pomocą wspólnej miary. Butelki z wodą, kubek. Dzieci 

przelewają do kubka wodę z jednej butelki, a potem z drugiej butelki i liczą, ile 

kubków wody było w jednej, a ile w drugiej butelce, Określają, gdzie wody było 

więcej (było tyle samo).  

• Karta pracy, cz. 4, s. 32–33. Oglądanie zdjęcia, zwracanie uwagi na poziom 

soku w szklankach. Sok jabłkowy, szklanki, kubek plastikowy. N. wlewa tyle samo 

soku jabłkowego do przygotowanych różnych szklanek – miarką jest plastikowy 

kubek.  



• Dzieci oglądają szklanki i dochodzą do wniosku, że o ilości soku nie mówi jego 

poziom w szklankach, tylko miarka jaką ten płyn rozlewano. Dzieci wypijają sok 

ze szklanek. Wskazywanie butelki, w której zmieści się najwięcej płynu i tej, w 

której zmieści się go najmniej. Czytanie z N. lub samodzielnie pojemności butelek. 

 • Dzieci rysują szlaczki po śladzie, a potem samodzielnie. Następnie kolorują 

butelki, rysują je po śladzie a potem samodzielnie według wzoru.  

• Zabawa ruchowa z butelkami plastikowymi. Dla każdego dziecka butelka 

plastikowa. Każde dziecko dostaje butelkę, Ustawia ją względem siebie według 

poleceń N.: − połóżcie butelkę przed sobą, za sobą, − połóżcie ją po waszej prawej 

stronie, po waszej lewej stronie, − turlajcie butelkę po podłodze.  

Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 17 Zabawy na świeżym powietrzu  

• Spacer – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. Dzieci obserwują 

drzewa i krzewy – oglądają ich kwiaty. Wyjaśnianie im ich budowę (płatki, słupek, 

pręcik). Dzieci podziwiają kwitnące drzewa i krzewy. 

 • Zabawa ruchowa Bieg z przeszkodami. Krzesełka, skakanki, szarfy. 

N. przygotowuje tor przeszkód złożony z: krzesełka, skakanki, szarfy i drzewa. 

Dzieci ustawiają się w dwóch rzędach. Ich zadaniem jest dobiegnięcie do drzewa, 

obiegnięcie go wokół i powrót na koniec rzędu. Po drodze dzieci muszą wejść na 

krzesełko, zeskoczyć z niego, przejść stopa za stopą po skakance i przeciągnąć się 

przez szarfę. Rząd, który wykona to pierwszy zostaje nagrodzony brawami. 

• Nauka tańca Miotlarz. Nagranie tańca, odtwarzacz CD. 

 • Zabawa ruchowa Statki płyną po rzece (przewodnik, cz. 5, s. 34) 

 • Wykonanie pracy plastycznej Nasze godło. Dla każdego dziecka wyprawka, 

karta 22, nożyczki, czerwona farba, pędzel, korona. 

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

orła został biały. 

 • Naklejanie korony – naklejka na głowie orła. 

 • Zabawa dydaktyczna Dodaj lub odejmij. Dla każdego dziecka: liczmany, 

kartoniki z liczbami. Dzieci siedzą w kole, w środku którego znajdują się liczmany. 

Każde dziecko dostaje losowo kartonik z liczbą (od 0 do 10). Dobierają sobie 

kolejno odpowiednią liczbę liczmanów i układają je przed sobą, kładąc obok swój 

kartonik z liczbą. Potem wszystkie wyciągają prawą rękę z kartonikiem z liczbą i 



oddają swój kartonik osobie siedzącej po ich prawej stronie. Teraz liczba 

liczmanów dzieci nie odpowiada liczbom umieszczonym na kartonikach. Dzieci 

dobierają lub oddają liczmany tak, aby ich liczba była zgodna z liczbą umieszczoną 

na kartoniku. Potem kolejno każda osoba mówi, ile miała liczmanów, ile ma teraz, 

czy odjęła czy dodała liczmany, oraz pisze na kartce odpowiednie działanie. Np. 

dziecko miało kartonik z 8 ułożyło przed sobą osiem liczmanów. Potem dostało 

kartonik z 4 i oddało cztery liczmany. Na koniec napisało działanie: 8 – 4 = 4  

• Ćwiczenia emisyjne Cicho – głośno. Dzwonki chromatyczne. N. gra na 

dzwonkach chromatycznych. Dzieci śpiewają proponowane sekwencje coraz 

wyżej, następnie coraz niżej: do re mi re do do re mi fa sol – sol sol fa mi re do. 

 • Ćwiczenia oddechowe Wiślane fale. Dla każdego dziecka przymocowane do cienkich 

patyczków niebieskie paski karbowanej bibuły. Dzieci nabierają powietrze nosem, 

następnie powoli wypuszczają je ustami, wprawiając w ruch paski bibuły.  

• Zabawa Kolorowe puzzle – rozwijająca zdolność koncentracji. Dla każdego 

dziecka duża kartka papieru, koperty z pociętymi na sześć części pocztówkami, 

dowolne nagranie muzyczne, odtwarzacz CD, pałka filcowa i talerz. Na środku sali 

rozłożone są duże kartki papieru. Na każdej kartce umieszczona jest koperta z 

pociętą na sześć części pocztówką. W rytmie melodii dzieci przemieszczają się 

między kartkami. Na sygnał – uderzenie pałką filcową w talerz, dzieci zajmują 

miejsca obok najbliżej leżących kartek. Wyciągają z kopert puzzle i układają w 

całość swoją widokówkę. Miarowe uderzenia pałką w talerz oznaczają marsz, za 

wyznaczoną osobą, między ułożonymi widokówkami. Dwa uderzenia pałką w 

talerz oznaczają powrót na swoje miejsca i umieszczenie widokówek w kopertach. 


