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Witamy Was serdecznie!

Dzień dzisiejszy wpisuje się w obszar edukacji matematyczno – przyrodniczej. 
W dniu dzisiejszym dowiecie się, że Polska należy do Unii Europejskiej, po-

znacie kraje Unii Europejskiej i państwa europejskie sąsiadujące z Polską. Obejrzycie 
także flagi państw europejskich.

W drugiej części zajęć zaproponujemy wam zabawy i ćwiczenia z mierzeniem 
pojemności płynów. Będziecie  porównywać ilość płynów w dwóch różnych butel-
kach za pomocą wspólnej miary oraz poznacie miary płynów.

Potrzebne Wam dzisiaj będą: kilka butelek z plastiku, np. o pojemności 1l z różną 
zawartością wody zabarwionej farbą, butelki – 0,5l, 1l, 1,5l, kubek, dwie różne butel-
ki (jedna niska i szeroka, a druga – wąska i wysoka), woda lub sok, szklanki różnej 
wielkości i grubości, kubek plastikowy.
                     
                                                                                              Życzymy miłej zabawy!

CZĘŚĆ I.
Temat: Mieszkamy w Europie, 

GLOBUS to model Ziemi (rzadziej innego ciała niebieskiego) w postaci kuli 
umieszczonej na nóżce, ustawionej pod odpowiednim kątem i z naniesioną na nią 
mapą.
Jeśli macie globus w domu to przyjrzyjcie się mu i spróbujcie odczytać  wspólnie z 
Rodzicem nazwy kontynentów, jakie się na nim znajdują.

Zabawa z globusem „Wędrówka po świecie”. Potrzebny globus. 
Wprawcie globus w ruch, zatrzymajcie go palcem i odczytajcie (samodzielnie lub z 
pomocą Rodzica), w jakie miejsce dotarliście. 



Na jakim kontynencie znajduje się Polska? 
EUROPA

Oglądanie mapy Europy. 

Obejrzyjcie film i poznajcie sąsiadów Polski:
https://www.youtube.com/watch?v=1Smad9uKJ6w 

https://www.youtube.com/watch?v=1Smad9uKJ6w


Poznajcie ciekawostki o wybranych krajach europejskich. 
Obejrzyjcie charakterystyczne budowle i symbole wybranych państw

Francja – wieża Eiffla

Piza - Krzywa wieża 



Włochy - Koloseum

Grecja - Akropol 

Holandia – wiatraki, tulipany



Anglia - zegar Big Ben, Królowa Elżbieta

Hiszpania - torreador, corrida 

Polska należy do Unii Europejskiej. 

Flaga Unii Europejskiej - symbol wszystkich państw należących do Unii 
Europejskiej, ma 12 gwiazdek, bo na początku należało do niej 12 państw. 



„Poznaj Unię Europejską” – obejrzyjcie filmiki
cz. I. https://www.youtube.com/watch?v=jXIgRJXt1Q4 
cz. II. https://www.youtube.com/watch?v=AkVUDHfOfvM 

Obejrzyjcie film, w którym poznacie flagi państw Unii Europejskiej. 
https://www.youtube.com/watch?v=Dxy1Z-8dV8M 

Otwórzcie książkę fioletową. Wypełnijcie Karty pracy, cz. 4, s. 34–35. 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=36 

CZĘŚĆ II.
TEMAT: Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności płynów. 
Przygotujcie kilka butelek z plastiku, np. o pojemności 1l z różną zawartością wody  
zabarwionej farbą. Butelki muszą być dobrze zakręcone. 
- Określcie, ile wody jest w butelce – dużo czy mało?
- Potem przewróćcie butelkę. Czy jest w niej tyle samo wody?

Butelki z różną ilością barwionej wody. 
- Ustawcie teraz butelki według wzrastającej w nich ilości wody. Określcie, w której 
butelce jest najwięcej barwionej wody, a w której najmniej.
- Odkręćcie butelki. Dmuchajcie w kolejne odkręcone butelki. Porównajcie dźwięki 
wydawane przez nie. 

Zapoznanie z miarą płynów. 
Obejrzyjcie film:
https://www.youtube.com/watch?v=jmAR8F-jLQo 
Przygotujcie sobie butelki – 0,5l, 1l, 1,5l. 
- Miarą pojemności płynów jest 1l – 0,5l to jest połowa 1l, a 1,5l – to litr i jeszcze po-
łowa litra. 

Butelki z wodą, kubek. Sprawdźcie ilość napojów w dwóch różnych butelkach (jedna  
niska i szeroka, a druga – wąska i wysoka) za pomocą wspólnej miary. 
- Przelejcie do kubka wodę z jednej butelki, a potem z drugiej butelki i liczcie, ile kub-
ków wody było w jednej, a ile w drugiej butelce. 
- Określcie, gdzie wody było więcej (było tyle samo). 

Otwórzcie książkę fioletową i wypełnijcie Karty pracy, cz. 4, s. 32–33. 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=35 
Obejrzyjcie zdjęcia, zwróćcie uwagę na poziom soku w szklankach. 
Będą Wam potrzebne: woda lub sok, szklanki różnej wielkości i grubości, kubek plasti-
kowy. 
Spróbujcie pobawić się w domu i przygotujcie szklanki różnej wielkości i grubości. 
Wlejcie tyle samo soku lub wody do przygotowanych różnych szklanek – miarką jest 
plastikowy kubek.  Co zaobserwowaliście?

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=35
https://www.youtube.com/watch?v=jmAR8F-jLQo
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=36
https://www.youtube.com/watch?v=Dxy1Z-8dV8M
https://www.youtube.com/watch?v=AkVUDHfOfvM
https://www.youtube.com/watch?v=jXIgRJXt1Q4


Wniosek! 
O ilości wody (soku) nie mówi jego poziom w szklankach, tylko miarka jaką ten 
płyn rozlewano. 

Wskażcie butelkę, w której zmieści się najwięcej płynu i tą, w której zmieści się go 
najmniej. 
Przeczytajcie pojemności butelek. 
Rysujcie szlaczki po śladzie, a potem samodzielnie. Następnie pokolorujcie butelki, 
rysujcie je po śladzie, a potem samodzielnie według wzoru. 

• Zabawa ruchowa z butelkami plastikowymi. Potrzebna butelka plastikowa. 
Ustawcie ją względem siebie według poleceń:
− połóżcie butelkę przed sobą, za sobą, 
− połóżcie ją po waszej prawej stronie, po waszej lewej stronie, 
− turlajcie butelkę po podłodze. 

Dziękujemy za zabawę! 
Pozdrawiamy Was serdecznie

Milena Kurpiewska, Ewa Bienias



Do siedmiu różnych szklanek wlano taką samą ilość soku. Co zauważyłeś? Wykonaj to 
ćwiczenie samodzielnie.

Sprawdź, ile szklanek napoju mieści się w butelkach.

Pokoloruj butelki.

1,5 l 1 l 0,5 l
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Rysuj szlaczki po śladach, a potem – samodzielnie. 

Rysuj butelki po śladach, a potem – samodzielnie, według wzoru (rytmu) z poprzedniej karty.

Rysuj po śladach.
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Obejrzyj mapę Europy. Posłuchaj nazw państw europejskich – sąsiadów Polski. 

Pokoloruj flagi Polski. Powiedz, w którą stronę są zwrócone.
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Obejrzyj obrazki flag. Nazwij, sam lub z pomocą nauczyciela, państwa Unii Europejskiej, 
do których one należą. Pokoloruj odpowiednio rysunki flag.

Obejrzyj flagi innych państw Unii Europejskiej.

Włochy Niemcy Holandia Hiszpania

Dania

Polska

Szwecja

Irlandia

Austria

Czechy
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