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Dzień dobry Drogie Przedszkolaki i Drodzy Rodzice!  

Witamy Was z radością i zapraszamy do wspólnej zabawy.   

 

Na początek mamy dzisiaj dla Was  bardzo ważne zadanie, które trzeba wykonywać 

codziennie. Pamiętajcie o czystości i porządku w waszych pokoikach – sprzątajcie po 

skończonej zabawie –  odkładajcie na swoje miejsce klocki, lalki, książki, auta i wszystkie 

zabawki, z jakich korzystacie.  Wiemy, że umiecie to robić świetnie!  

 

1.  Rozwiązywanie zagadek. 

 

          Chociaż kłopoty z wilkiem miała, 

 wyszła z opresji zdrowa i cała. (Czerwony Kapturek) 

 

Jak się nazywa taki budynek, 

w którym zobaczysz scenę, kurtynę? (teatr) 

 

Jaka to dziewczynka pracowita była, 

a na wielkim balu bucik zostawiła? (Kopciuszek) 

 

Choć nie są żywe, widzowie im brawa biją, 

występują w teatrze, chętnie na nie popatrzę. (kukiełki) 

 

Kto za siedmioma górami 

i za siedmioma lasami 

mieszka w chatynce maleńkiej 

z siedmioma krasnoludkami? ( Królewna Śnieżka) 

 

W bajkach wiele robi złego, 

lubi ogniem ziać, 

bo on głównie jest od tego, 

żeby się go bać. (smok) 

 

2. 5 latek Karty pracy, cz.4, str. 16 

Rysuj po śladach rysunków, bez odrywania kredki od kartki. 

4 latek  - załącznik 1 

Rysuj wiewiórkę po kropkach 

 



3. Zabawy matematyczne Kto jest wyższy, kto jest niższy? 

 

• Kto jest wyższy, a kto niższy – stań obok mamy (taty, rodzeństwa). Powiedz, kto jest 

wyższy? A gdy mama przyklęknie na kolano – czy nadal jest wyższa? 

•  Co jest wyższe od nas? – poszukaj w swoim domu przedmiotów  wyższych od ciebie 

i stań obok. 

3. Co jest niższe od nas? - poszukaj w swoim domu przedmiotów  niższych od ciebie i 

stań obok. 

Mama sprawdza wykonane zadanie – na pewno wykonałeś go bezbłędnie! 

• Proszę przygotować 2 paski papieru takiej samej długości. 

- sprawdź, czy paski są takiej samej długości układając je przed sobą jeden na drugim. 

Z jednego paska zrób harmonijkę i połóż nad paskiem. Czy te paski nadal są takiej 

samej długości? Sprawdź przez rozciągnięcie harmonijki. 

• Proszę przygotować 2 sznurki (tasiemka, wełna) takiej samej długości. 

- sprawdź ich długość – przyłóż jeden do drugiego. Z jednego sznurka zrób kokardkę 

(może pomoże mama?). Powiedz, czy te sznurki są nadal takiej samej długości? 

Sprawdź poprzez rozwiązanie kokardki. 

• Zmierz dywan w pokoju (jeśli nie ma dywanu można zmierzyć podłogę) krokami. 

Najpierw mama mierzy długość dywanu krokami, głośno licząc. Później zrób to ty. 

Czy wyszła taka sama długość dywanu? Dlaczego tak się dzieje, że kroków mamy jest 

mniej, a twoich więcej? (bo mama robi dłuższe kroki -  możesz to sprawdzić robiąc 

równocześnie kroki z mamą). 

A teraz mama zmierzy dywan stopami (stopa za stopą) głośno licząc. Później zrób to 

ty. Czy wyszła nam taka sama długość dywanu, gdy mierzyliśmy ją stopa za stopą? 

Dlaczego tak się dzieje, że stóp mamy jest mniej, a twoich więcej? (ponieważ mama 

ma dłuższe stopy - porównaj długość swojej stopy i mamy).  

Czy zauważyłeś, że długość dywanu mierzona krokami(stopami) jest większa, jeżeli 

kroki (stopy) są mniejsze? 

• Obejrzyj  różne przybory służące do mierzenia długości – załącznik 2 

- co mają wspólnego? 

- co znajduje się na każdym narzędziu do mierzenia długości? 

Jeżeli masz w domu jakąkolwiek  miarkę możesz mierzyć co chcesz. 

 

4. Zabawa ruchowa  Wysoki – niski 

Pobiegaj po pokoju. Na hasło wysoko – pospaceruj po pokoju  we wspięciu na palcach 

Na hasło nisko – poruszaj się w przygarbieniu, ociężale 3. Zapoznanie z przyborami 

mierzącymi 

 

5. 5 latek –  Karta pracy, cz.4, str. 17 

4 latek – załącznik 3 

Policz zabawki  każdym rzędzie. W okienkach narysuj tyle kresek, ile  jest każdego 

rodzaju zabawek. 

 



6. Ćwiczenia dykcyjne. 

Powtórz  za rodzicem dokładnie i wyraźnie teksty z podziałem na sylaby: 

Król Ka-rol ku-pił kró-lo-wej Ka-ro-li-nie ko-ra-le ko-lo-ru ko-ra-lo-we-go. 

Kras-no-lu-dek ma czer-wo-ne u-bran-ko i czer-wo-ne bu-ci-ki. 

Ślis-ka szo-sa, ślis-ka szo-sa, a po szo-sie Szy-mon szedł 

 

 

Spisaliście się dziś  !!!!  Dziękujemy Wam za wspólnie 

spędzony czas i zapraszamy jutro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 1 

 

 

 



Załącznik 2 

 

   taśma krawiecka 

miarka stolarska 

linijka 

 

 



Załącznik 3 

 

 


