
Wtorek 21.04 Klasy  

„Tyle stóp, tyle kroków” 

1.Posłuchaj proszę tego zabawnego wiersza Teresy Fiutkowskiej „Podwórkowa awantura” 

Kura gdacze, kaczka kwacze- 

Goni kurę mokrą raczej. 

Gęś też syczy, kogut pieje. 

Gwałtu! Rety! Co się dzieje? 

Ryczy krowa, świnka kwiczy,  

A indyk się rozindyczył. 

Kot mysz goni, głośno miałczy. 

- Dość awantur! Już wystarczy! 

Tak pies Burek głośno szczeka 

I już słychać go z daleka. 

Koza meczy: 

Mee,mee,mee…. 

- Czego psisko mądrzy się? 

Dla ochłody- wiadro wody 

Poleją na głowy, brody! 

Wyszły z mody awantury! 

A sio, gęsi, a sio, kury!- 

Powiedziała co wiedziała, białą broda pokiwała,  

Pochyliła nisko rogi. 

- Cisza, spokój, zejść mi z drogi! 

Awantura się skończyła, bo ta koza groźna była. 

 

 Powiedz które zwierzęta brały udział w podwórkowej awanturze? 

 Jakie zwierzę próbowało je uspokoić? W jaki sposób to zrobiło? 

 

 



2. A teraz „Długi, krótki”- czyli ćwiczenia w mierzeniu długości. 

Na pewno już wiesz, że można coś zmierzyć za pomocą linijki, miarki krawieckiej czy miary 

budowlanej. A czy wiesz, że możemy coś zmierzyć za pomocą stóp lub kroków? 

Spróbujmy zaproś do zabawy rodzica lub rodzeństwo. 

 Mierzenie szerokości dywanu stopa za stopą. 

Niech każde z Was zmierzy szerokość dywanu, stawiając stopę przed stopą (palce jednej 

stopy dotykają pięty drugiej stopy)i głośno liczy. 

- Dlaczego wyszły Wam różne wyniki? 

- Czy Wasze stopy są takiej samej długości? 

Oczywiści że nie, stąd różnica. 

 Mierzenie długości dywanu krokami. 

 

Mierzcie długość dywanu krokami głośno licząc. 

- Dlaczego wyszły Wam różne wyniki? 

- Z czym jest związana długość Waszych kroków? 

Oczywiście ze wzrostem. 

 Mierzenie długości dywanu. 

A teraz weź linijkę lub miarkę krawiecką i zmierzcie długość dywanu. 

Macie takie same wyniki – Brawo. 

3. A teraz  proszę o wykonanie karty pracy, cz.4 s. 7. 

Olek i Ada zastanawiają się która tasiemka jest dłuższa. Zastanów się jak to sprawdzić. 

Pokoloruj starannie tasiemki. Dokończ rysowanie kurcząt według wzoru. Pokoloruj trzeciego 

kurczaczka, licząc  od prawej strony. 

4. A teraz proponuję Ci troszkę ruchu. 

 https://wordwall.net/pl/resource/1142868/zabawy-ruchowe-zwierzęta 

Mam nadzieję, że te zadania  podobały Ci  się. 

5. Wykonaj proszę kartę pracy, cz. 4, s. 8. 

Pokoloruj tak samo puzzle ze zdjęciami dorosłych zwierząt i ich dzieci . Nazwij mamy i ich 

dzieci. Przeczytaj nazwy zwierząt przedstawionych na zdjęciach.. Naklej zdjęcia zwierząt w 

odpowiednich miejscach. 

6. A teraz spróbuj połączyć zwierzęta dorosłe z ich dziećmi. 

https://wordwall.net/pl/resource/1050859/które-zwierzątka-są-dorosłe-które-ich-dzieci-

nazwij-je 

Powodzenia  

https://wordwall.net/pl/resource/1142868/zabawy-ruchowe-zwierzęta
https://wordwall.net/pl/resource/1050859/które-zwierzątka-są-dorosłe-które-ich-dzieci-nazwij-je
https://wordwall.net/pl/resource/1050859/które-zwierzątka-są-dorosłe-które-ich-dzieci-nazwij-je


Dla chętnych. 

Jeśli masz jeszcze troszkę siły to wykonaj kartę pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery              

i liczby, cz. 2 s.68. przeczytaj tekst samodzielnie. Odszukaj zdjęcia zwierząt i naklej je                       

w odpowiednich miejscach. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 


