


Drodzy Rodzice i Dzieci!!!
Przerwa w zajęciach spowodowała, że niemożliwa stała się realizacja zadań stawianych nam przez 
naszego Misia Zdzisia. Nasz grupowy Czytający Mały Miś bardzo tęskni za wspólnymi 
spotkaniami. 
Nie pozostawił nas bez propozycji wspólnej zabawy. Zaproponował przeniesienie się do świata 
zmisiowanej matematyki. Dla chętnych Promyczków i ich Rodziców przesyła propozycje 
matematycznego spędzania wolnego czasu. Z utęsknieniem czekamy na wasze fotorelację o tym co 
i jak udało się Wam wykonać? Nie zapominajcie o współnym czytaniu z Rodzicami. Dziadkami, 
rodzeństwem:) Propozycje Misia Zdzisia:
https://www.youtube.com/watch?v=TaYR4YBqkJI

Zabawy Misia Zdzisia z kodowaniem. 
Ilustracja z instrukcja poniżej. Poproście Rodziców o ewentualne przerysowanie przerysowanie 
maty na kartkę formatu A4.

https://www.youtube.com/watch?v=TaYR4YBqkJI


1.Przybliżanie dzieciom potrzeby mierzenia- zabawy z długością
Spróbujcie zmierzyć swój pokój. Wy mierzcie swoimi krokami, Rodzice swoimi. Dziecko mierzy i 
okazuje się, że są różne pomiary:
-dorosłych kroków jest np. dziesięć,
-dziecięcych jest np. piętnaście.
2.Tę samą czynność wykonajcie wspólnie używając stóp (dokładnie mierzymy stopa za stopą). 
Mierzenie długości dywanu - stopa za stopą.

3.Mierzenie dłonią i kredkami.
Zmierzcie długość: parapetów, stołów, itp
Dzieci chcą jej pomóc, ale nie bardzo wiedzą, w jaki sposób. Mierzenie stopa za stopą nie 

4.Poznawanie narzędzi pomiaru długości. Możecie skorzystać z pierwszej części filmiku. Jeśli 
posiadacie w domu różnego rodzaju narzędzia do pomiaru długości obejrzyjcie je z rodzicami i 
spróbujcie nimi mierzyć (linijka, centymetr krawiecki, miarka taśmowa, miarki stolarskie itp.)
https://www.youtube.com/watch?v=38eizON3FOg

Mały Miś w krainie Figur Geometrycznych.

1.Wysłuchajcie  piosenkę „Ukryte figury” sł. K. Gawlik, muz. M. Konarski 
https://blizejprzedszkola.pl/ukryte-figury-wersja-wokalna-pd-mp3,3,7980.htm

po odsłuchaniu piosenki powiedzcie ,  gdzie ukryły się poszczególne figury.

2. Zabawa  „Gdzie schowały się figury?”. Pomyślcie , gdzie w życiu codziennym ukrywają się 
poszczególne figury geometryczne?

• Kwadrat – obraz, znak drogowy, tabliczka, kanapka 
• Trójkąt- kawałki pizzy, znak drogowy, złożony parasol ,dach domu 
• Koło –  znak drogowy, arbuz, zegar,
• Prostokąt- tablica, dywan, ekran, książka, okna 

3.Po czym poznajemy daną figurę ?- burza mózgów. Zadaniem dzieci jest odgadnięcie czym 
charakteryzuje się dana figura np. koło nie ma żadnego boku ani rogu, jest okrągłe i przypomina 
koło od samochodu.

4, Układanie rymów. Rodzic rozpoczyna, rysując na kartce rytm, a dziecko kontynuuje rozpoczęty 
przez rodzica rytm, np. koło, kwadrat, kwadrat, koło, trójkąt. 

5.Rysuj figurę na plecach dziecka- rodzice rysują figurę na plecach dziecka i odwrotnie. Każdy 
stara się odgadnąć jaką figurę narysował przeciwnik.

6, Zakodowane figury. Rodzic pokazuje szablon figury a dziecko wykonują polecenie 

• Kwadrat -tupnij nogą , Koło –podskocz 2 razy , Prostokąt- klaśnij raz , Trójkąt – zrób skłon

"Potrafię już ważyć" - zabawa z misiem w eksperymentowanie

1. Zagadka. "Bardzo jest dokładna, stoi sobie w sklepie.A co ile waży, pokaże najlepiej” 
Wprowadzenie do tematu. Wspólne czytanie  wyrazu WAGA (podział wyrazu na sylaby, głoski, 
wyróżnienie głoski w nagłosie i wygłosie wyrazu).

https://blizejprzedszkola.pl/ukryte-figury-wersja-wokalna-pd-mp3,3,7980.html
https://www.youtube.com/watch?v=38eizON3FOg


2. Zapoznanie z różnymi rodzajami wag. 
Dzieci opowiadają „Do czego (w jakim celu) używamy wagi?”, „Gdzie możemy się spotkać z wagą
(waga sklepowa, kuchenna, lekarska, łazienkowa, jubilerska, towarowa. )

4. Poznanie zasad ważenia:

• sprawdzamy, czy szalki (tacki) po obu stronach wagi są puste, 
• do jednej szalki wkładamy, co chcemy zważyć, 
• do drugiej szalki wkładamy klocki, (odważniki większe) i guziki, (odważniki mniejsze), 
• dążymy do tego. aby "dzióbki" wagi się stykały, (wtedy będzie taki sam ciężar), 
• większe rzeczy wcale nie muszą być cięższe, 
• ustalamy, ile klocków i guzików waży nasz przedmiot. 

5. "Potrafię już ważyć” – zabawa w eksperymentowanie

Poszukajcie w kuchni soli, cukru i mąki. Pełne opakowania możecie ważyć na wagach szalkowych. 
Sprawdzajcie ilu kolocków potrzebujecie aby równały się one 1kg. Cukru, itp.

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

8. Zabawa: "Prawda, czy fałsz". 

1. Wodę kupujemy na kilogramy 
2. W sklepach używa się dziś wag elektronicznych 
3. Dawniej ważono wagami szalkowymi 
4. 1 kg piór jest lżejszy niż 1 kg drewna  
5. Słoń waży mniej niż 1 kg  
6. Jedno opakowanie mąki waży 1 kg 

Mniej , więcej – tyle samo.
1. Zabawa „Segregujemy przedmioty”.

• wg rodzaju tworząc pary: np. mała lalka – duża lalka 
• wg wielkości tworząc dwa zbiory: zbiór przedmiotów małych i dużych 

Następnie porównajcie liczebność tych zbiorów.

4.Zabawa ruchowa „Duże i małe kroki”.
Kiedy rodzic np. podrzuca dużą piłkę – dzieci stawiają duże kroki.
Kiedy rodzic podrzuca np.małą piłkę – dzieci stawiają małe kroki.
W zależności ile będzie podrzutów dzieci robią tyle kroków, a następnie starają się porównać, 
których kroków zrobili mniej, więcej lub tyle samo: dużych czy małych.

5.Tworzenie zbiorów np. zabawek małych i dużych, łyzek małych i dużych, kredek krótkich i 
długich, itp.

6. Ćwiczenie utrwalające umiejętność przeliczania elementów w zbiorze „Policz kropki”.
Razem z Rodzicami stwórzcie własne karty pracy , liczcie, porównujcie liczebność,itp.

Oto przykład, który możecie wykorzystać:



Pozdrawiamy serdecznie wszystkich Zmisiowanych Przedszkolaków i ich Rodziców.

Wasze Panie ☺☺☺

P.S. Nie zapominajcie o wspólnym czytaniu. Możecie przesyłać ilustracje do przeczytanych razem z
rodzicami, rodzeństwem, babciami ,dziadkami, ciociami wujkami utworów.
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