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Witajcie Misie! 

 

 - Co jest cięższe, a co lżejsze? – zabawy z zastosowaniem wagi  

-  Zważ misia  a potem 5 klocków . Co jest cięższe? Po czym to poznać ? 

-  Możesz na wadze położyć różne przedmioty i zważyć je . 

 Porównaj  masę wybranych przedmiotów i określ, co jest cięższe, co jest lżejsze. 

 

-Wykonaj  kartę pracy 55. 

W każdej parze pokoloruj cięższy  przedmiot .Dokończ rysować wagi według wzoru 

  

-Zabawa ruchowa pt.” Waga” 

 Stań  naprzeciwko rodzica. Podajcie  sobie ręce i naprzemiennie wykonujcie  przysiady. 

  

- Zabawy pt.” Miny i minki” 

Naśladuj  mimiką polecenia rodzica: 

Jesteś smutny ( układaj usta w podkówkę), 

Jesteś zdziwiony ( marszcz czoło), 

Jesteś przestraszony ( szeroko otwieraj oczy, otwieraj usta tak jakbyś chciał powiedzieć 

głoskę O) 

Dmuchaj na płomień świecy( wykonuj głęboki wdech i wydech), 

Śpij (zamknij  oczy) 

 

- Posłuchaj wiersza Ewy  Małgorzaty Skorek pt. ”Nazwy miesięcy „ 

Jakie miesiące 

w roku mamy? 

Czy wszystkie nazwy 

miesięcy znamy? 

Komu nie sprawi 

trudu zadanie, 

niech rozpoczyna 

ich wyliczanie. 

Powietrza dużo 

buzia nabiera 



i na wydechu 

nazwy wymienia: 

− styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, 

listopad, grudzień. 

Jeśli za trudne 

było zadanie, 

ćwicz dalej z nami 

to wyliczanie: 

− styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, 

listopad  grudzień  

− styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, 

listopad grudzień  

  

- Posłuchaj słów  piosenki pt.” Hymn dzieci „(sł. i muz. Jolanta Kucharczyk). 

 I. Masz skórę czarną, żółtą albo białą, 

czy mieszkasz w Polsce, czy też w innym kraju, 

to jesteś dzieckiem, tak jak ja, 

i chcesz tak żyć, jak chcę żyć ja. 

Ref.: Każde dziecko na świecie chce bezpiecznie żyć, 

każde dziecko na świecie chce szczęśliwe być. 

Chce mieć dobrych rodziców i dom chce własny mieć, 

dobrze uczyć się, pięknie bawić się, 

przecież tak mało chce! 

II. Niech żadne dziecko już nie będzie głodne, 

niech widzi tylko sprawiedliwość, dobro. 

Więc wszyscy w zgodzie muszą żyć, 

na świecie pokój musi być. 

Ref.: Każde dziecko… 

III. Niech tu, na Ziemi, słońce zawsze świeci 

i niech szczęśliwe będą wszystkie dzieci. 

Bo przecież pięknie można żyć, 

śnić tylko najpiękniejsze sny. 

Ref.: Każde dziecko… 

 



- Odpowiedz na pytania : 

- Czego pragnie każde dziecko? 

-  Czy każde dziecko jest bezpieczne i szczęśliwe? 

-  Czy dzieci innych ras, mające inny kolor skóry, różnią się jeszcze czymś od was? 

 

- Narysuj swój portret .Zdjęcie pracy prześlij do mnie . 
 


