
                                                                                                                   Legionowo,  8.05.2020

Witajcie Biegusie!

Witajcie w piątek 8.05.2020r.
Dzisiejsze zajęcia wpisują się w obszar matematyczny i przyrodniczy. Dzisiaj 
poznacie model przestrzenny Ziemi – globus, poznacie główny podział na lądy i 
morza, będziecie mogli zmierzyć i porównać pojemność różnych naczyń za pomocą 
płynów.
Przygotujcie kilka butelek plastikowych o różnej pojemności – koniecznie 
zakręcanych. Mogą też być butelki szklane lub słoiki z zakrętkami. Przygotujcie też 
farby, kubek i wodę.

1. „Podróż po świecie”

GLOBUS – jest to model naszej planety - Ziemi, ma postać kuli umieszczonej na 
nóżce z podstawką. Wygląda jakby założono na nią mapę. Zwróćcie uwagę na kolory.
Tak jak wczoraj omawialiśmy – zielony, czerwony, pomarańczowy, żółty – to 
wszystkie lądy (ziemia), nazywamy je kontynentami. Wyróżniamy niziny i wyżyny. 
Te małe pola, zaznaczone tak jak lądy, to wyspy. Patrząc na model ziemi widzimy 
duże obszary zaznaczone na niebiesko – to morza i oceany, rzeki i jeziora. Te wodne 
obszary zajmują większość miejsca na całej Ziemi.



Jeżeli macie w domu globus, obejrzyjcie go sobie dokładnie. Poproście rodziców o 
pomoc w odczytywaniu nazw kontynentów, mórz czy oceanów. Możecie pobawić się
w podróż po świecie – palcem:). Zamknijcie oczy, zakręćcie kulą i zatrzymajcie 
palcem. Poproście rodziców o odczytanie miejsca, które odwiedziliście, jeśli 
znajdziecie czas możecie wpisać nazwę w internecie i przeczytać lub zobaczyć 
informacje na temat tego miejsca.
Spróbujcie z pomocą kogoś starszego odnaleźć na kuli ziemskiej Polskę. Czy zajmuje
dużo, czy mało miejsca względem całego świata?

Polska jest częścią kontynentu zwanego Europą ( załączona karta pracy).
 

2. „Mierzenie pojemności płynów”

Przygotowane butelki z plastiku, np. o pojemności 1l z różną zawartością wody 
zabarwionej farbą. Butelki są dobrze zakręcone. 
• Określanie, ile wody jest w butelce. 
Ustawcie zakręconą butelkę z wodą. Ile jest wody w butelce – dużo, mało? 
Potem odwróćcie butelkę, czy jest w niej tyle samo wody. 
• Ustawianie butelek według wzrastającej w nich ilości wody. 
Butelki z różną ilością barwionej wody. 
Ustawcie butelki na stoliku przed sobą − spróbujcie określić, w której butelce jest 
najwięcej barwionej wody, a w której najmniej. 
Ustawcie butelki według ilości zawartego w nich płynu – od tej z najmniejszą ilością,
do tej z największą. 
 • Zapoznanie z miarą płynów. 
ustawcie butelki – 0,5l, 1l, 1,5l. 
Miarą pojemności płynów jest litr. 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). 

Możecie obejrzeć krótki film edukacyjny o odmierzaniu płynów.
https://www.youtube.com/watch?v=jmAR8F-jLQo&t=9s 

Uzupełnijcie również karty pracy:
– fioletowe cz.4, str 32 - 35,
– załączone

                                                                                                     Miłej pracy:)
                                                                                                     Anna Cybula               

https://www.youtube.com/watch?v=jmAR8F-jLQo&t=9s
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 Na obrazku mapy Europy kolorem białym zaznaczono państwa należące do Unii 
Europejskiej. Posłuchaj ich nazw. Powtórz je. Pokoloruj białe miejsca na niebiesko. 
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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.
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