
12. 05. 2020 r. A. Sejdak, A. Kazimierska, A. Sałacińska, M. Orlińska klasa 0a i 0b. 

Temat : Moja ojczyzna . Stolica, Wisła, syrenka. 

Cele: 

- poznawanie symboli związanych z Polską, 

- porównywanie wielkości płynów w dwóch różnych butelkach za pomocą wspólnej miary, 

- poznawanie miary płynów, 

- rozwijanie sprawności fizycznej, 

 

Zadanie 1 

Dziś zaczynamy od kart pracy cz. 4 s. 30 -31. Na podstawie kart pracy określcie co 

zwiedzali w Warszawie Olek i Ada z rodzicami. Obejrzyjcie zdjęcia warszawskich syrenek , 

następnie bez odrywania kredki od kartki rysujcie po śladach. 

 

Zadanie 2 

Teraz określimy ile wody jest w butelce. Weźcie butelkę plastikową z korkiem nalejcie do 

połowy wody, postawcie ją przed sobą. Zastanówcie się ile wody jest w butelce: dużo czy 

mało? Teraz przewróćcie butelkę na bok : czy wody jest tyle samo? 

 

 Zadanie 3 

Weźcie trzy takie same butelki (najlepiej plastikowe). Poproście rodziców aby do każdej 

nalali wody: 

- do pierwsze do pełna, 

- do drugiej do połowy, 

- do trzeciej trochę tylko na dno. 

Porównajcie te butelki ,w której jest najwięcej wody a w której najmniej. Następnie po kolei 

odkręcajcie butelki i do nich dmuchajcie, jaki odgłos usłyszycie? Porównajcie dźwięki 

wydawane przez nie. 

   

Zadanie 4 

Zapoznamy się teraz z miarą płynów. Miara płynów jest litr. Poproście rodziców aby wam 

pokazali ile to jest w butelce 0,5 litra, 1 litr oraz 1,5 litra. Określcie gdzie jest więcej, a 

gdzie mniej. Następnie weźcie kubek plastikowy i zmierzcie ile kubków wody mieści się w 

poszczególnych butelkach. 

 

Zadanie 5 

Już wiecie ile to 1 litr. Odmierzcie za pomocą kubków tę ilość wody i  przelejcie do butelki 

następnie poproście rodziców o szklaną (przeźroczystą) miskę przelejcie wodę. Co 

zauważyliście? 

Teraz wykonajcie karty pracy cz. 4 s. 32-33 obejrzyjcie zdjęcia, zwróćcie uwagę na poziom 

soku w szklankach. Rysujcie szlaczki po śladzie a potem pokolorujcie butelki według wzoru. 

 

Zadanie 6 



Połóżcie butelkę przed sobą, potem za sobą, następnie z prawej i lewej stronie poturlajcie po 

podłodze. Możecie do zabawy zaprosić rodzeństwo lub rodziców. 

 

Bawcie się dobrze. 

 

Dla chętnych: 

obejrzyj film na youtube kids  Litr. 


