
14.04.2020 

Dzień dobry Kochani. Witam Was bardzo serdecznie. Święta Wielkanocne już za nami i choć 

pewnie były trochę inne niż zazwyczaj, wierzę że upłynęły Wam w miłej i radosnej 

atmosferze. Przed nami kolejny tydzień naszych zabaw „na odległość”’ a zatem  

Wysyłam do Was powitalny promyk uśmiechu.   Niech powróci do mnie w pośpiechu! 

                

Część I 

Dziś pobawimy się w mierzenie, ale zanim do tego przejdziemy – mała rozgrzewka 

1. Powtórzcie rymowankę, wykonując odpowiednie ćwiczenia: 

Hop, hop, hop! 

Skłon do przodu, wyprost, skok.  

Dwa przysiady, skłony w bok 

-tak ćwiczymy cały rok! 

      2. Rozłóżcie teraz na dywanie kilka maskotek; teraz wyobraźcie sobie, że zamieniliście 

się w małe wróbelki, które biegają wesoło omijając przeszkody – maskotki. 

https://youtu.be/e2ziz9Z6G84 

3. Doskonale! Stańcie teraz wygodnie, wyciągnijcie ręce wysoko w górę, tak jakbyście 

chcieli dotknąć sufitu i powoli opadajcie w dół – dłonie dotykają podłogi. Prostując 

się bierzecie głęboki wdech, opadając w dół – wydech. 

 

Część II   

Powiedziałam Wam, że dziś będziemy mierzyć. Zastanówcie się zatem czym możemy 

mierzyć.  

 

 

 

https://youtu.be/e2ziz9Z6G84


Dokładnie tak. Mamy wiele narzędzi służących do mierzenia np. 
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taśma miernicza . 

Ale nie zawsze tak było. Kiedyś długość mierzono łokciami, krokami lub stopami. 

1. Spróbujcie teraz krokami zmierzyć długość np. dywanu w Waszym pokoju. Brawo. A 

teraz poproście o to samo mamę lub rodzeństwo. Czy otrzymaliście taką samą ilość 

kroków? Jak myślicie dlaczego? 

2. Powtórzcie tą samą zabawę mierząc stopami? Czy i tym razem Wasze pomiary się 

różniły?  

Wasze pomiary różniły się, ponieważ używaliście innych „narzędzi pomiarowych” . 

Zastanówcie się, jakie „narzędzia pomiarowe” są dostępne w Waszym pokoju. Spróbujcie 

znaleźć 2 różne i zmierzyć nimi np. biurko, parapet, szafkę. 

Doskonale! Zapytajcie teraz rodziców, czy macie w domu któreś z narzędzi 

zaprezentowanych wyżej. Jeśli tak obejrzyjcie je dokładnie i zmierzcie nimi te same 

przedmioty które mierzyliście przed chwilą.  

Część III 

Na rozgrzewkę który ołówek jest najdłuższy? Który najkrótszy? 



 

2.Ułóż we właściwej kolejności, od najkrótszego do najdłuższego: 

   

   

  

        

 

        

 

        

 

Który prostokąt jest najkrótszy?  

Który prostokąt jest najdłuższy? 

Pozdrawiam Was serdecznie. Do jutra 

 


