
Temat: Co jest cięższe, a co lżejsze 
1. Ćwiczenia emisyjne.  

Ćwiczenia z wykorzystaniem słów i sylab, melodii wymyślonych przez rodzica:  

− Złość, złość – mam jej dość; radość wielka, he, he, he, o, o! 

 

2. Zapoznanie z wagą szalkową.  

Waga szalkowa. Dzieci oglądają wagę, nazywają jej części za rodzicem.   

 

• Ćwiczenia z zastosowaniem wagi szalkowej. Klocki: drewniane, sześcienne, miś. 

Rodzic przygotował klocki: drewniane, sześcienne, i misia. Rodzic mówi, że dzieci 

będą porównywać wagę (masę) misia i klocków. 

 

• Pierwsza sytuacja. Rodzic kładzie na lewej szalce misia, a na prawej – trzy klocki.   

− Co jest cięższe? Po czym to poznaliście?  

− Co jest lżejsze? Po czym to poznaliście?  

 

• Druga sytuacja. Rodzic kładzie na lewej szalce misia, a na prawej – cztery klocki.  

− Co jest cięższe? Co jest lżejsze?  

− Po czym poznaliście, że cztery klocki ważą tyle co miś? (Ilość klocków musi być taka, 

aby ich masa równoważyła masę misia).  

 

• Trzecia sytuacja. Rodzic kładzie na lewej szalce misia, a na prawej – pięć klocków.  

− Co jest cięższe? Po czym to poznaliście?  

− Co jest lżejsze? Po czym to poznaliście? 

 

3. Karta pracy, cz. 4, s. 55.  

Kolorowanie w każdej parze cięższego przedmiotu. Kończenie rysowania wag według 

wzoru.  

 

4. Słuchanie piosenki Śpiewające Brzdące - Jesteśmy dziećmi  

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ&fbclid=IwAR1LEhppK93V1hgYK

AU-EAIYIRdUeXthm4HG9WFIdY1Ydn4cjhUMKypFn4c 

 

5.  Zabawa ruchowa Waga.  

Dzieci dobierają się w pary (z rodzeństwem lub rodzicem) i stają naprzeciwko siebie. 

Podają sobie ręce i naprzemiennie wykonują przysiady. 

 

6. Ćwiczenia gimnastyczne 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ&fbclid=IwAR1LEhppK93V1hgYKAU-EAIYIRdUeXthm4HG9WFIdY1Ydn4cjhUMKypFn4c
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ&fbclid=IwAR1LEhppK93V1hgYKAU-EAIYIRdUeXthm4HG9WFIdY1Ydn4cjhUMKypFn4c


• Marsz po obwodzie koła, dłonie oparte na biodrach – kciuk znajduje się z 

przodu, a pozostałe palce – z tyłu. (Należy zwrócić uwagę na wyprostowane 

plecy, wciągnięty  brzuch, wysokie podnoszenie kolan).  

• Swobodny bieg po pokoju, na hasło: Wichura – podbieganie przez dzieci do 

ściany i przyleganie do niej plecami, ramiona ułożone w skrzydełka, brzuch 

wciągnięty. 

• Bieganie przez dzieci po pokoju, na której są porozkładane poduszki (gniazda). 

Na hasło: Ptaszki – do gniazd – wchodzenie na poduszkę, układanie rąk w 

skrzydełka. 

• Marsz po obwodzie koła, ramiona z poduszką uniesione do góry. 

 

7. Zabawa Witanie się różnymi częściami ciała. 

Tamburyn, lub inny instrument. Dzieci poruszają się podskokami po wyznaczonym 

miejscu w rytmie wystukiwanym na tamburynie. Mocne uderzenie w tamburyn jest 

sygnałem do zatrzymania się. Dzieci, stojąc przodem do rodzica, wykonują jego 

polecenia. 

− Powitajcie rękami czoło. 

− Powitajcie rękami brzuch.  

− Powitajcie rękami łydki.  

− Powitajcie rękami stopy (łokcie, uda, plecy, uszy itd.). 

 

8. Słuchanie wiersza Ewy Małgorzaty Skorek Nazwy miesięcy 

– utrwalanie nazw miesięcy.  W miejscach oznaczonych * dzieci powtarzają za 

rodzicem – na jednym wydechu – 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*,  

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

październik*. 


