
SCENARIUSZE ZAJĘĆ 6.05. – 8.05.2020 r.  

Proponowane zadania, aby wesprzeć rodziców i nauczycieli w zdalnym nauczaniu 

6.05.2020 r. – środa  

Temat:  Mierzenie długości. 

Przebieg zajęć: 

1. Przybliżanie dziecku potrzeby mierzenia. 

Dziecko siedzi na dywanie i rozmawia z rodzicem o wielkości różnych pomieszczeń w domu. 

Spróbujemy zmierzyć największy pokój. Rodzic pyta: Wiemy, co mamy mierzyć, ale nie 

wiemy czym. Dziecko proponuje różne rozwiązania. Rodzic podpowiada, żeby mierzyć 

krokami. Następnie pokazuje, jak się to robi: mierzy krokami długość pokoju, a dziecko liczy 

i ustala, że np. jedenaście kroków – to długość pokoju. 

Rodzic zwraca się do dziecka i prosi, aby zmierzyło pokój. Dziecko mierzy i okazuje się, że 

są różne pomiary: 

- dorosłych kroków jest np. dziesięć, 

- dziecięcych jest np. piętnaście. 

Razem zgodnie oświadczają, że tak być nie może. Pomiar długości musi być dokładny. 

Dziecko zauważa także, że przyczyną rozbieżności w pomiarach są różne długości kroków. 

Rodzic proponuje mierzenie stopa za stopą. Pokazuje, jak się mierzy stopa za stopą. Potem  

dziecko uczy się takiego sposobu mierzenia długości. 

 

2. Mierzenie długości dywanu - stopa za stopą. 

Rodzic organizuje mierzenie w taki sposób: 

wyjaśnia dziecku, że najlepiej będzie dokonać pomiaru w parach. Dziecko będzie odmierzało 

długość stopa za stopą i głośno liczyło, rodzic zapisze wynik. 

 

3. Mierzenie dłonią i kredkami. 

Zmierzymy długość: parapetów, stolików, krzeseł itd. 

Dziecko chce  pomóc, ale nie bardzo wie, w jaki sposób. Mierzenie stopa za stopą nie 

wchodzi w rachubę, bo trudno wejść na przykład na parapet. Rodzic wyjaśnia, że są jeszcze 

inne sposoby mierzenia. Można mierzyć dłonią i kredkami – pokazuje dziecku, jak to się robi. 

Dziecko naśladuje i uczy się takich sposobów mierzenia długości. 

  

4. Poznawanie narzędzi pomiaru długości. 

Dziecko siedzi na dywanie, rodzic kładzie przed sobą narzędzia pomiaru. Tym (gest) dorośli 

mierzą długość. To jest miarka krawiecka (pokaz). To miarka stolarska (pokaz).To zwykła 

linijka (pokaz), a to taśma miernicza (pokaz). Jak myślisz co mają wspólnego. 

Dziecko wykonuje polecenia i wyjaśnia, że na każdym narzędziu do mierzenia są cyfry i 

kreski. Rodzic wyjaśnia, że tak są oznaczone centymetry. Ludzie się umówili, że odtąd – 

dotąd –  to jeden centymetr. Centymetry są zwykle numerowane. Odtąd – dotąd jest jeden 

metr. Jeden metr ma sto centymetrów. 

Następnie rodzic pokazuje i wyjaśnia: To jest miarka stolarska. Ona służy do mierzenia mebli, 

desek, wszystkiego, co długie i sztywne. Do mierzenia przedmiotów okrągłych lepiej 

stosować miarkę krawiecką, miękką. Następnie pokazuje, jak się mierzy miarką krawiecką. 

 

5. Osobiste doświadczenia w mierzeniu długości i posługiwaniu się poznanymi narzędziami. 

 



6. Karta pracy dla zainteresowanych dzieci 

 

 
 

 

KARTY PRACY Z ZAKRESU ,,POLSKA TO  MÓJ  DOM”  

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

,,Puzzle z gazety” - zabawa rozwijająca spostrzegawczość, logiczne myślenie i sprawność 

rąk. 



Drogi Rodzicu. Przygotuj stare czasopismo z ilustracjami, nożyczki, klej i kartki z bloku. 

Potnij wybraną stronę z czasopisma na części (liczba elementów zależy od możliwości 

dziecka), zachęć dziecko do ich złożenia i naklejenia całej ilustracji na kartce z bloku. Możesz 

ciąć kolejne strony w coraz bardziej skomplikowany sposób (pod względem liczby 

elementów i ich kształtu), a także poprosić, aby dziecko samo cięło strony. 

Pamiętajcie o dokładnym myciu rączek! ☺  

 

7.05.2020 r. – czwartek  

Temat: Opowieść ruchowa – ,,W smoczej jamie”. 

1. Proszę włączyć dziecku piosenkę Jestem Polakiem. Dziecko śpiewa z podkładem. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1MI1NaCJhA  

2. Zabawa „Jak się czujesz, gdy…”  Rodzic wyjaśnia zasady zabawy: Za chwilę przeniesiemy 

się w naszej zabawie do smoczej jamy, takiej samej jak pod Wawelem. Smoka tam już nie ma 

od dawna, bo – jak wiesz – znamy go tylko z legendy. Ale będziemy poruszać się po pieczarze 

i wyobrażać sobie, jak moglibyśmy się poczuć, gdyby wydarzyło się coś, o czym opowiem. 

Postaraj się to pokazać mimiką twarzy, gestem, słowem.  

Dziecko wstaje,  rodzic snuje opowieść, w której dziecko zwiedza smoczą jamę. Rodzic  

konstruuje zdania w taki sposób według propozycji: Wędrujemy przez jaskinię. Rozglądamy 

się. Pokaż, jak się czujesz, gdy niespodziewanie spotkasz nietoperza, gdy zobaczysz światełko 

w kącie jaskini, gdy spotkasz innych ludzi, gdy znajdziesz smoczy kieł, gdy znajdziesz wyjście 

itp. Kończąc zabawę, rodzic powinien powiedzieć: Teraz kończymy naszą wyprawę, 

wychodzimy z jamy, znowu jesteś przedszkolakiem. 
 
3. Zabawa „Zrób to, co ja” – zabawa słuchowo-ruchowa. Dziecko siedzi na dywanie, rodzic  

zaprasza je do zabawy: Dzisiaj zagramy na instrumentach, które zawsze nosimy ze sobą. 

Będziemy wydobywać dźwięki z naszych dłoni, stóp, kolan, łokci i innych części ciała. Ja 

zagram kilka dźwięków w taki sposób. Patrz i słuchaj uważnie, bo poproszę cię o powtórzenie 

tego rytmu.  

Rodzic prezentuje rytm: klaśnięcie, tupnięcie dwiema nogami, klaśnięcie – dziecko powtarza. 

Przykłady kolejnych rytmów:  

• tupnięcie, uderzenie dłońmi o podłogę, tupnięcie;  

• uderzenie dłońmi o podłogę, tupnięcie, tupnięcie, uderzenie dłońmi o podłogę;  

• tupnięcie, tupnięcie, klaśnięcie, tupnięcie.  

Rodzic dostosowuje poziom trudności do możliwości dziecka.  

ZABAWA POPOŁUDNIOWA  

,,Co zniknęło?” - zabawa rozwijająca spostrzegawczość i pamięć, orientację w przestrzeni i 

umiejętności matematyczne. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y1MI1NaCJhA


Poproś, aby dziecko przyjrzało się wybranemu miejscu w domu, np. przedmiotom 

ustawionym na półce i zapamiętało je. Poproś, aby się odwróciło, a w tym czasie zmień 

ułożenie elementów, dodaj lub schowaj wybrany przedmiot. Zachęć dziecko do odgadnięcia, 

co się zmieniło. Dziecko może określić, gdzie znajdował się dany przedmiot stosując 

określenia: nad, pod, obok, za, przed, z lewej strony, z prawej strony. Może też policzyć 

przedmioty, określić, który był pierwszy, drugi itd., posługując się liczebnikami 

porządkowymi. 

Bawcie się dobrze!  

 

8.05.2020 r. – piątek  

Temat: Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 33 według przewodnika metodycznego ,,Plac 

zabaw” 

Serdecznie zachęcam do zabaw według propozycji z przewodnika. Co powiecie na odrobinę 

ruchu? 

 
1. „Kocham Cię, Polsko” – dziecko z biało-czerwoną flagą lub paskami z bibuły, rodzic włą-

cza melodię Kocham Cię, Polsko. Dziecko porusza flagą w rytm muzyki, tworzy własny 

układ choreograficzny.  

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

2. „Zwiedzamy Polskę” – dziecko tworzy pociąg i rusza po Polsce. Przez chwilę jest lokomo-

tywą i mówi, dokąd jedzie pociąg (wymienia nazwę polskiego miasta). Dziecko stara się 

zapamiętać nazwy wszystkich podanych miast i wymienić je na koniec zabawy. 

  

3. „Dom ojczysty” – dziecko z rodzicem, z dostępnych materiałów budują dom. 

 

4. „Mali żołnierze” – dziecko maszeruje, naśladując żołnierzy na defiladzie. Wysoko unosi 

kolana i wymachuje rękami. Rodzic wydaje komendy, np. Padnij (dziecko kładzie się na 

podłodze), Czołgaj się (czołga się), Powstań (wstaje), Kryć się (chowa się za jakimś 

przedmiotem).  

 

5. „Gdzie mieszkasz?” – znajomość własnego adresu zamieszkania. Dziecko kuca w ,,domku” 

(w wyznaczonym miejscu). Rodzic wypowiada nazwy miejscowości i nazwy ulic. Dziecko na 

spacer wychodzi tylko wtedy, gdy usłyszy nazwę miejscowości w której mieszka lub nazwę 

ulicy przy której mieszka.  

 

6. „Biało-czerwoni” – zabawa z piłką. Dziecko siedzi na dywanie, rodzic rzuca piłkę do 

dziecka, podając jakiś kolor. Gdy dziecko usłyszy czerwony lub biały, nie łapie piłki. Gdy 

kolor będzie inny, łapie piłkę i ją odrzuca.  

 

7. Karta pracy dla chętnych dzieci. 

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


 

Źródło: chomikuj.pl 

 

ZABAWA POPOŁUDNIOWA 

Zabawa ,,Skoczne sylaby” – zabawa ruchowa doskonaląca słuch fonemowy. 

 Na podłodze rozkładamy przed dzieckiem kartki z cyframi od 1 do 3. Rodzic mówi wyraz, a 

dziecko wskakuje na kartkę z odpowiednią liczbą sylab w wyrazie, np. godło, herb, 

Warszawa, hymn, Wisła, flaga, syrenka, Polska, stolica, orzeł. Kiedy się zatrzyma, rodzic 

sprawdza czy prawidłowo wykonało zadanie. Jeśli tak, wraca na pozycję wyjściową i zabawa 



toczy się od nowa. Jeśli dziecko niewłaściwie wykonało zadanie, wspólnie z rodzicem dzieli 

wyraz na sylaby jeszcze raz. 

Miłego dnia! ☺   

 


