
Temat tygodnia: Moja ojczyzna. 

Temat dnia: Stolica, Wisła, syrena. (28.04.2020)  

Drogie dzieci, dziś zachęcam do obejrzenia, krótkigo filmu o Polskich Symbolach Narodowych: 

https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

 

 

Proponuję również, zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności płynów. Przygotujcie 

kilka butelek z plastiku np. o pojemności 1l z różną zawartością wody zabarwionej farbą ( w każdej 

butelce wzrastająca ilośc wody), oraz butelki 0,5l, 1l, 1,5l 

• Określanie, ile wody jest w butelce: 

Ustawcie przed dzieckiem butelkę z wodą i zapytajcie Ile jest wody w butelce- dużo czy mało? , 

następnie przewracacie butelkę i zapytajcie, czy jest w niej tyle samo wody. 

• Ustawianie butelek według wzrastającej w nich ilości wody. 

Ustawcie butelki z wodą według wzrastającej w nich ilości wody. Poproście dzieci, aby wskazały w 

której butelce jest najwięcej barwionej wody, a w której najmniej.  

• Zapoznanie z miarą płynów.  

Pokazujemy dzieciom butelki – 0,5l, 1l, 1,5l. Należy wytłumaczyć dzieciom, że miarą pojemności 

płynów jest 1l – 0,5l to jest połowa 1l, a 1,5l – to litr i jeszcze połowa litra.  

Odsyłam również do karty pracy cz. 4, s. 32., poproście dzieci, aby obejrzały zdjęcia i zwróciły uwagę 

na poziom soku w szklankach. Do wykonania tego ćwiczenia potrzebne będą: ulubiony sok, szklanki, 

kubek plastikowy. 

Dzieci wlewają tyle samo soku do przygotowanych różnych szklanek – miarką jest plastikowy kubek. 

Dzieci oglądają szklanki i dochodzą do wniosku, że o ilości soku nie mówi jego poziom w szklankach, 

tylko miarka jaką ten płyn rozlewano.  



W kolejnym zadaniu poproście dzieci, aby wskazały butelkę, w której zmieści się najwięcej płynu i tą, 

w której zmieści się go najmniej. Poproście dzieci, aby zmierzyły pojemność butelek samodzielnie. 

 

Zabawa ruchowa 

Przygotowane butelki możecie wykorzystać w zabawie ruchowej. Poproście dzieci, aby postępowały 

według waszych poleceń: 

− połóżcie butelkę przed sobą, za sobą, 

− połóżcie ją po waszej prawej stronie, po waszej lewej stronie,  

− turlajcie butelkę po podłodz 



Praca plastyczna  

Proponuję wykonanie pracy plastycznej Nasze godło.  

Do wykonania tej pracy potrzebne będą: katra 22, nożyczki, farby plakatowe pędzel. Możecie również 

sami narysować, a potem pokolorować godło. 

 


