
Materiał dla przedszkolaków na dzień 11.05.2020r. ( poniedziałek) 

1.Gimnastyka poranna ze świeżakami 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I 

2. Zabawy przy piosence ,, Syrenka” 

https://www.mac.pl/piosenki/piosenki-olekiada#npbb 

3. Rysuj butelki po śladach , a potem samodzielnie wg. rytmu. Karta pracy str.32-33                 

( dzieci 5,6 letnie) 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-kp-4/mobile/index.html#p=35 

4.Rysuj krawat i apaszkę po śladzie. Pokoloruj rysunki. Karta pracy str.53 ( dzieci 3,4 letnie) 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-aplus-kp-2/mobile/index.html#p=55 

5. Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności płynów. 

Proszę przygotować kilka butelek plastikowych o pojemności 1l z różną zawartością wody 

zabarwionej farbą. Butelki są dobrze zakręcone. 

Ustawiamy przed dziećmi butelkę. 

- Ile jest wody w butelce – dużo, mało? 

  

Przewracamy przed dziećmi tą samą butelkę. 

- Ile jest wody w butelce – tyle samo? 

  

Ustawiamy przed dziećmi butelki według wzrastającej w nich ilości wody. 

- W której butelce jest najwięcej wody, najmniej wody? 

Dzieci ustawiają butelki według ilości zawartego w nich płynu – od tej z najmniejszą ilością, 

do tej z największą ilością. 

Dzieci dmuchają w kolejne odkręcone butelki. Porównują dźwięki wydawane przez nie. 

Zapoznanie z miarą płynów. 

(proszę przygotować butelki o pojemności 0,5l. 1l. 1,5l.) 

Miarą pojemności płynów jest 1 litr. 

0,5l. to jest połowa 1l. 

1,5l. to jeden litr i jeszcze połowa. 

6. Sprawdzanie ilości płynów w dwóch różnych pojemnikach 

(jeden niski i szeroki, drugi wąski i wysoki, kubek) 

►Dzieci przelewają do kubka wodę z jednego pojemnika, a potem z drugiego i liczą, ile 

kubków wody było w jednym, a ile w drugim pojemniku. 

►Określają, gdzie wody było więcej (było tyle samo). 

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I
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7. Zabawa ruchowa z butelkami plastikowymi. 

Dziecko ustawia butelkę względem siebie według poleceń Rodzica: 

►połóż butelkę przed sobą, za sobą, 

►połóż butelkę po swojej prawej stronie, po lewej stronie, 

►turlajcie butelkę po podłodze. 

8. Pokoloruj pola zgodnie z kolorami kropek. Karta pracy str.76 ( dzieci 5 letnie) 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/przygotowanie-czytania-pisania/mobile/index.html#p=79 

9.  Poćwicz orientację przestrzenną. Obejrzyj obrazek. Narysuj w prawym górnym rogu 

słoneczko, w lewym górnym rogu chmurkę, w prawym dolnym rogu żabkę, w lewym dolnym 

rogu kwiatka. Karta pracy str.74 ( dzieci 6 letnie) 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=76 
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