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Drodzy Rodzice!    

Dzisiejsze pierwsze zajęcia:  ćwiczenia w mierzeniu długości. Cele: 

rozwijanie umiejętności mierzenia; mierzenie długości stopami, krokami.  

II zajęcia do edukacja plastyczna. Praca plastyczna „Kogut” 

 

Proszę o zrobienie: Fioletowe książki  cz. 3 strona 75-77 

Zadanie utrwalające: Fioletowe książki  cz. 3 strona 78-80- ćwiczenia 

grafomotoryczne.  

Przypomnienie nazw dni tygodnia i miesięcy 

https://kiddoland.pl/gry-wiewiorki-kitki/pomieszane-dzionki 

 

https://kiddoland.pl/gry-wiewiorki-kitki/pomieszane-miesiace  

 

Życzę miłej zabawy i odkrywania radości ze wspólnych zabaw z dzieckiem!  

M. Grądzka  

E. Truszkowska 

 

Zajęcia 1: 

Długi- krótki 

Proszę o przygotowanie 8 sznurków, pasków, tasiemek- jednakowej 

długości, linijkę, mały dywanik 

 Rodzic układa ze skakanek dwie drogi (każda składa się z czterech 

skakanek w tym samym kolorze, np. droga czerwona i droga żółta). 

 • Dwie drogi równoległe. rodzic pyta:  

− Czy obie drogi mają taką samą długość?  

(Jedna z dróg zakręca.) 

https://kiddoland.pl/gry-wiewiorki-kitki/pomieszane-dzionki
https://kiddoland.pl/gry-wiewiorki-kitki/pomieszane-miesiace
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 − Czy teraz drogi mają taką samą długość?  

− Dlaczego uważacie, że czerwona droga jest dłuższa? 

Rodzic wraca jeszcze raz do pierwszego przypadku.  

− Czy drogi mają taką samą długość?  

− Dlaczego tak uważacie?  

Jedna z dróg zakręca. 

 

 − Czy drogi nadal mają taką samą długość?  

− Jak można udowodnić, że są tej samej długości?  

(Drogi mają taką samą długość, bo nadal są te same cztery skakanki, 

tylko przesunięte). 

 • Mierzenie szerokości dywanu stopa za stopą. Mały dywan. Dziecko i 

rodzi mierzą szerokość dywanu, stawiając stopę przed stopą (palce jednej 

stopy dotykają pięty drugiej stopy) i głośno licząc. 

 − Dlaczego wyszły nam różne wyniki?  

− Czy wasze stopy są jednakowej długości?  
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• Mierzenie długości dywanu krokami. Mały dywan. Dziecko i rodzic mierzy 

długość dywanu krokami, które głośno liczy.  

− Dlaczego wyszły wam różne wyniki?  

− Z czym jest związana długość waszych kroków? (Ze wzrostem).  

• Pokaz linijki, miarki krawieckiej. Linijka, mały dywan. Rodzic mierzy 

linijką długość małego dywanu. 

Dodatkowe ćwiczenia z tego zakresu: 

https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kurs/4193/mierzenie-dlugosci-

stopa-dlonia-lap-za-sznurek 

 

Przesyłam również film dla chętnych  

https://www.youtube.com/watch?v=38eizON3FOg 

Zajęcia 2: 

https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kurs/4193/mierzenie-dlugosci-stopa-dlonia-lap-za-sznurek
https://zdobywcywiedzy.pl/platforma/kurs/4193/mierzenie-dlugosci-stopa-dlonia-lap-za-sznurek
https://www.youtube.com/watch?v=38eizON3FOg
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