
Drogie Kolorki! 

Dzisiejsze zajęcia mają na celu ćwiczenie umiejętności ortofonicznych oraz 

rozwijanie umiejętności mierzenia. Wpisują się one w obszar edukacji 

literackiej i matematycznej. 

To do dzieła!       

 

Część I 

Na początku posłuchajcie piosenki „Na podwórku” i spróbujcie zapamiętać 

refren. Jakie zwierzęta są wymienione w piosence? 

https://www.youtube.com/watch?v=An265-G0WOs 

 

I. Na podwórku na wsi 

jest mieszkańców tyle, 

że aż gospodyni 

trudno zliczyć ile. 

Ref.: Kury, gęsi i perliczki, 

i indyki, i indyczki. 

Jest tu kwoka z kurczętami, 

mama kaczka z kaczętami. 

Piękny kogut Kukuryk 

i kot Mruczek, 

i pies Bryś. 

Więc od rana słychać wszędzie: kukuryku, kwa, kwa, gę, gę, 

hau, hau, miau, miau, gul, gul, gul - 

podwórkowy chór. 

II. Koń kasztanek w stajni, 

a w oborze krowa, 

https://www.youtube.com/watch?v=An265-G0WOs


tam w zagrodzie owce 

i brodata koza.  

Ref.: Kury, gęsi i perliczki... 

III. A tu są króliki 

i duże, i małe, 

łaciate i szare, 

i czarne i białe. 

Ref.: Kury, gęsi i perliczki... 

 

Część II 

A teraz uważnie posłuchajcie wiersza „Podwórkowa awantura”. Poniżej 

znajduje się link do prezentacji, gdzie możecie wysłuchać nagrania. 

https://drive.google.com/file/d/1Xrh6jMuM5TX8xTABT8jUpIkQTH-

9vdiR/view?usp=sharing 

 

Kura gdacze, kaczka kwacze- 

Goni kurę mokrą raczej. 

Gęś też syczy, kogut pieje. 

Gwałtu! Rety! Co się dzieje? 

Ryczy krowa, świnia kwiczy, 

A indyk się rozindyczył. 

Kot mysz goni, głośno miauczy. 

- Dość awantur! Już wystarczy! 

Tak pies Burek głośno szczeka 

I już słychać go z daleka. 

Koza meczy: 

Mee, mee, mee… 

- Czego psisko mądrzy się? 

Dla ochłody- wiadro wod 

Poleją na głowy, brody! 

Wyszły z mody awantury! 

A sio gęsi, a sio, kury!- 

Powiedziała, co wiedziała, 

https://drive.google.com/file/d/1Xrh6jMuM5TX8xTABT8jUpIkQTH-9vdiR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Xrh6jMuM5TX8xTABT8jUpIkQTH-9vdiR/view?usp=sharing


Białą brodą pokiwała, 

Pochyliła nisko rogi. 

-Cisza! Spokój! Zejść mi z drogi! 

Awantura się skończyła, 

Bo ta koza groźna była. 

 

A teraz odtwórzcie nagranie jeszcze raz. Gdy usłyszycie nazwy zwierząt, 

spróbujcie je naśladować, np. kura- ko, ko, ko… 

 

Odpowiedzcie na pytania: 

- Które zwierzęta brały udział w podwórkowej awanturze? 

- Jakie zwierzę próbowało je uspokoić? W jaki sposób? 

 

Teraz zrobimy opowieść ruchową. Usłyszycie tekst i będziecie musieli 

wykonywać wszystko to, co będzie zawarte w opowiadaniu. 

 
 

Teraz będziemy się bawić sprawdzaniem pomiaru długości i jej 

porównywaniem. Najpierw  sprawdzimy co  jest wyższe, a co niższe od Was? 

ZADANIE   I   Rodzic zwraca się do dziecka: Stań obok mnie. Popatrz na mnie. 

Jestem wyższy od ciebie. Zaraz dowiemy się, o ile? Stań przy framudze drzwi, 

dosuń pięty, wyprostuj się, a ja zaznaczę twój wzrost (np. za pomocą taśmy). 

Odsuń się i popatrz. Jesteś tego wzrostu (pokazuje odległość od podłogi do 

zaznaczonej  kreski). Proszę cię, abyś teraz zmierzył mnie. Przynieś taboret… 

Stanę przy framudze, a ty zaznacz dłonią mój wzrost i zaznacz taśmą 

samoprzylepną lub narysuj kreskę ołówkiem … Wspólnie oglądanie wyniku 

pomiaru i ustalenie: kto jest wyższy, kto niższy? Pokazanie, o ile dorosły jest 



wyższy, o ile dziecko jest niższe? Rodzic  proponuje: Rozejrzyj się dookoła i stań 

koło tego, co jest od ciebie wyższe, co jest niższe. 

ZADANIE   II    Teraz zmierzymy krokami i stopą za stopą szerokość i długość np. 

dywanu.     

Mierzenie szerokości dywanu stopa za stopą. Zmierzcie szerokość dywanu, 

stawiając stopę przed stopą (palce jednej stopy dotykają pięty drugiej stopy)  i 

głośno liczcie. Najpierw robi to Rodzic, następnie dziecko. Dlaczego wyszły 

różne wyniki? (osoba dorosła ma dłuższe stopy, a młodsza krótsze).     

Mierzenie długości dywanu krokami. Mierzenie krokami można zrealizować  w 

trakcie spaceru po pokoju, kuchni, itp. Zmierzę krokami długość dywanu, a ty 

licz głośno moje kroki. Teraz ty zmierz tą odległość swoimi krokami, a ja je 

policzę. Skąd różnica w pomiarze? Dlaczego wyszły różne wyniki? Z czym jest 

związana długość kroków? − Ze wzrostem. Jak ktoś jest wyższy stawia dłuższe 

kroki, a niższa osoba krótsze.  W ten sposób możecie zmierzyć długość salonu, 

kuchni, korytarza, a nawet ogrodu, czy piaskownicy.          

ZADANIE  III Zmierzymy długość stołu za pomocą…. jak myślicie, czego?   Rodzic 

proponuje: zmierzymy długość stołu (pokazuje dłuższy brzeg). Nie zrobię 

tego  za pomocą kroków, ani stopa za stopą, tylko pokaże Ci inny sposób: tak się 

mierzy łokciem (przesuwa łokieć do krawędzi stołu, wyrównuje, odmierza do 

końca palców i w to miejsce ponownie przykłada łokieć). Odmierzyłem dwa 

łokcie i został jeszcze kawałek. A teraz zmierzę stół dłonią….zmierzę go 

palcami…. Dzięki tym pomiarom wiem jaka jest długość stołu: dwa łokcie, trzy 

dłonie i trzy palce. Następnie w/wykonane czynności pomiarowe wykonuje 

dziecko. Zmierz w podobny sposób długość np. parapetu, szafy… 

 

Po serii zabaw z dawnymi sposobami mierzenia długości pora na czasy nam 

współczesne. Rodzicu,Pokaż dziecku narzędzia do pomiaru długości, których 

używa się dzisiaj: linijkę, miarkę budowlaną, metrówkę, może masz w domu 

miarkę krawiecką…? Zwróć jego uwagę na to, co łączy te narzędzia – zapisane 

jednostki (centymetry). Wyjaśnij, jak prawidłowo posługiwać się miarką- 

powiedz, że podczas mierzenia musi być naprężona i pokaż zero, czyli miejsce, 

od którego zaczynamy mierzyć. A teraz mierzcie i zapisujcie co tylko się da! 

 

Zadanie IV Rodzicu,przetnij 10 słomek na części o różnych długościach: krótkie, 

średnie i długie. Na kartce papieru odrysuj te trzy długości. Pomieszaj słomki. 

Poproś dziecko, by brało po jednej słomce i mówiło, czy jest krótka, średnia, czy 

długa. Sprawdzajcie odpowiedzi według wzoru odrysowanego na kartce. 



Wygrywa osoba, która poda najwięcej poprawnych odpowiedzi. To ćwiczenie 

dobrze rozwija umiejętność szacowania. 

 
Pokaż pająka z najkrótszą i najdłuższą nicią. 

 

Dzieci, czeka Was nie lada wyzwanie. Linijki i miarki w dłoń! Trzeba będzie 

szukać, badać, mierzyć, porównywać i notować. Zapraszamy do edukacyjnej 

zabawy w domu. 

Nie trzeba do niej ani skomplikowanych zakupów, ani wielkich przygotowań. 

Potrzebna będzie jedyna miarka i wydrukowane rysunki sprzętów domowych – 

takie szablony do pobrania czekają w Mieście Dzieci. Takie karty pracy to też 

świetny trening liczenia i mierzenia. Zapraszamy! 

https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2020/04/zmierz-dom2-1.pdf 

https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2020/04/zmierz-dom.pdf 

 

Część III 

Wykonajcie karty pracy: cz.4, str. 7 i 8. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

4/mobile/index.html#p=9 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-

4/mobile/index.html#p=10 

https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2020/04/zmierz-dom2-1.pdf
https://miastodzieci.pl/wp-content/uploads/2020/04/zmierz-dom.pdf
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=9
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=9
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=10
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=10


Oraz z książki Litery i liczby cz.2 str. 68. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-

2/mobile/index.html#p=70 

 

Powodzenia! 

Paulina Kozłowska i Danuta Czechowska 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=70
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=70

