
 

 

  ŚRODA- 15.04.  

 

I. Porównywanie wysokości 

przedmiotów – utrwalenie 

Przebieg zajęć: 

1. Zabawa ruchowa „Wysoki – niski” 

Dziecko biega po pokoju, na hasło wysoko – dzieci we wspięciu 

na palcach chodzą po pomieszczeniu w rytm tamburynu. Na 

hasło nisko – dziecko w przygarbieniu chodzi ociężale po pokoju 

w rytm tamburynu 

2. „Kto jest wyższy” 

Rodzic / Opiekun prosi, żeby dziecko określiło, która z postaci 

dzieci umieszczonych na tablicy jest wyższa. Sprawdza, czy 

dzieci miały rację – na pasku papieru zaznacza kolorowymi 

flamastrami wysokość postaci 

3. Zapoznanie z przyborami mierzącymi 

Oglądanie różnych przyrządów służących do mierzenia: : 

centymetr krawiecki, miarkę metrową (metrówkę), linijkę. 

Nazywanie ich, określanie, co można mierzyć za ich pomocą i 

kto z nich korzysta. Np.: termometr – służy do mierzenia 

temperatury, zegar – do mierzenia czasu, centymetr krawiecki – 

do mierzenia długości (szerokości) materiału, Waga – do 

mierzenia masy (potocznie – ciężaru). Rodzic / Opiekun 

porządkuje i weryfikuje wypowiedzi. 

 



 

 

4. Mierzenie długości dywanu w sali. 

Rodzic / Opiekun pokazuje dywan i mówi dziecku, że zmierzą 

dzisiaj jego długość krokami, a potem – stopami. Najpierw 

rodzic / opiekun mierzy długość dywanu krokami, głośno licząc. 

Za nim kolejno robią to samo dziecko. Potem rodzic/ opiekun 

pyta: – Czy nam wszystkim wyszła taka sama długość dywanu? 

Dlaczego? Jeśli dziecko same nie odnajdzie przyczyny, 

rodzic/opiekun wyjaśnia, że wiążę się to z wysokością danej 

osoby. Im osoba jest wyższa, tym ma dłuższe nogi i robi dłuższe 

kroki. Udowadnia to w ten sposób, że robi krok równocześnie z 

drugą osobą. Dziecko widzi, że krok rodzica/ opiekuna jest 

dłuższy niż krok dziecka. Potem rodzic/ opiekun mierzy długość 

dywanu stopa za stopą. To samo robi dziecko. Rodzic/Opiekun 

pomaga liczyć i określać, komu wyszło najwięcej tych stóp. 

Potem pyta dziecko: – Czy wyszła nam taka sama długość 

dywanu, gdy mierzyliśmy ją stopa za stopą? Dlaczego? Jeżeli 

dziecko nie znajdzie odpowiedzi, rodzic/opiekun wyjaśnia, że 

długość stopy jest uzależniona (na ogół) od wysokości. Pokazuje 

swoją stopę i mierzy ją (porównuje długość) ze stopą dziecka. 

Dziecko porównuje wyniki i dochodzi do wniosku, że długość 

dywanu mierzona stopami jest większa, jeżeli stopa jest 

mniejsza. 
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Przygotujcie: grzechotki, wstążki, muzykę wolną, szybką. 

 



 

 

1.  „Witamy części naszego ciała” – dotykanie jedną częścią ciała do drugiej np. łokieć wita 

się z piętą, czoło wita się z kolanem, pięta wita się z nogi. Dzieci dobierają się w pary i witają 

się ze sobą różnymi częściami ciała np.: czołami, plecami kolanem drugiej kolanami. 

 

2. Kształtowanie poczucia rytmu 

 

  „Rytmiczny chód” – dzieci maszerują po kole, zgodnie z wystukiwanym przez rodzica 

rytmem  (wolny, szybki, bardzo szybki). 

 Rodzic  rozdaje dzieciom grzechotki. 

 „Wystukiwanie rytmu”-  każde dziecko posiada dwa przybory. Rytmiczne uderzanie 

przyborami o siebie: 4 x przed sobą, 4 x za sobą, 4 x nad głową nad głową, 4 x o kolana, 4 x 

przy lewej stopie, 4 x przy prawej stopie. Przysiad – rytmiczne uderzanie grzechotkami o 

podłogę 4 x przed sobą, podskok w górę z równoczesnym wznosem ramion uderzając 

grzechotkami o siebie. 

  „Bieg między grzechotkami” – grzechotki ułożone na dywanie w dowolnym miejscu. 

Dzieci biegają tak, aby nie przewrócić przyborów. Na sygnał siadają w siadzie skrzyżnym 

przy swojej grzechotce i rytmicznie uderzają grzechotkami o podłogę 4 razy. 

  Dzieci odkładają do pojemnika jedną grzechotkę. 

 „Zabawa z grzechotką” –  dzieci podczas czworakowania przesuwają grzechotkę raz jedną 

raz drugą ręką.  Na sygnał wstają i wykonują zadanie podane przez rodzica np. wygrywają 

usłyszany rytm, przekładają grzechotkę pod kolanem nogi wzniesionej, wykonują w dowolny 

sposób piruet. 

  „Postaw grzechotkę, zabierz grzechotkę” -  w siadzie skrzyżnym dzieci jedną ręką stawiają 

grzechotkę, a druga ręka zabiera ją i stawia po drugiej stronie tułowia  i odwrotnie. 

 Zmiana przyborów. 

 Wyczucie ciężaru. 

 „Wstążka lekka i ciężka” - Zabawa wstążkami wg własnego pomysłu. Dzieci bawią się 

wstążkami dając wyraz jej lekkości, następnie naśladują podnoszenie „grubego    i  ciężkiego 

drąga”. 

 Wyczucie przestrzeni. Współdziałanie z partnerem. 

 „Taniec” – rozwijanie obszerności ruchów. Ćwiczenie w parach. Taniec dowolny w rytm 

muzyki. Gdy muzyka milknie, dzieci odnajdują swojego partnera. Dzieci dostosowują 

szybkość ruchów do tempa muzyki. 



 

 

   „Tęcza” – wyczucie przestrzeni. Siad na piętach. Skłony w bok – „malowanie tęczy” 

wstążkami. 

3. Rozwijanie wyczucia płynności ruchów i ciężaru ciała w przestrzeni i czasie. 

  „Pszczółki” – zabawa. Formowanie ze wstążki kwiatka (wg wyobraźni dziecka), dzieci 

zamieniają się w pszczółki. Podczas słyszanych dźwięków tamburyna „pszczółki” „latają” po 

sali. Gdy dźwięk milknie „pszczółki” zatrzymują się na kwiatku. 

  „Zabawa w koło” – wyczucie przestrzeni. Bieganie wokół ułożonej w koło wstążki, a 

następnie odpoczynek w środku. 

 

Odpoczynek. Relaks 

 

  „Relaks przy muzyce” – ćwiczenie uspokajające. Dzieci składają wstążki do pojemnika. 

Kładą się na dywanie i słuchają spokojnej muzyki, miarowo oddychając. 

   

  Dzisiaj proponuję wykonanie zadań w  

- 6 – latki -Karty pracy 4 – str. 2( obie strony). 

- 5- latki – Karty pracy 4 -  str. 2(obie strony).  

  

  

  

  

  

  


