
TO JA, A TO TY 

1.,,Wszyscy jesteśmy ważni’’. Swobodna 

rozmowa z dziećmi na temat różnic i 

podobieństw między ludźmi. Bez względu na 

różnice w wyglądzie, w kolorze skóry, włosów 

każdemu człowiekowi należy się prawo do 

akceptacji. Opisz dzieci znajdujące się obok, 

wskaż różnice między nimi. Odpowiedz na 

pytanie: Czy ,,inność’’ powinna być 

wyśmiewana? 

2. ,,Śmiech dzieci’’- ćwiczenia artykulacyjne. 

Dzieci naśladują różne rodzaje śmiechu: cha-

cha-cha ,che-che-che, hi-hi-hi. 

3. Obejrzyj bajkę pt. ,,My Dzieci Świata’’, a poznasz dzieci z różnych stron świata. Oto link: 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0 

4.,,O kim mówię?’’ – ćwiczenia percepcji wzrokowej. Rodzic opisuje jednego domownika, a 

dziecko próbuje odgadnąć kogo chodzi. 

5. Zabawa z mierzeniem ,,To ja, a to ty’’. Przygotujmy sznurek albo paski papier do zabawy. 

Dobieramy się w pary. Mierzymy się i sprawdzamy kto jest wyższy, a kto niższy. Podajemy 

wynik swoich pomiarów. 

6. Ćwiczenia w mierzeniu długości dla dzieci. Rodzic mówi dziecku co ma zmierzyć w domu 

i za pomocą czego np. 

 dywan – stopa za stopa 

 dywan – krokami 

 stolik – dłonią 

 krzesło – kredką 

7.Poznawanie narzędzi pomiaru długości. Pokazujemy dziecku jak wyglądają te narzędzia. 

MIARKA KRAWIECKA: 

                                 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0


MIARKA STOLARSKA: 

                                         

 

ZWYKŁA LINIJKA: 

                                   

TAŚMA MIERNICZA: 

 

 

 

 

 

 

 

Dzieci poznają narzędzia, oglądają je i zwracają uwagę, że na każdym narzędziu są cyfry i 

kreski. Wyjaśniamy dzieciom, że tak są oznaczone centymetry – pokazujemy im jeden cm 

(odtąd –dotąd) – to jeden centymetr. Centymetry są numerowane. Pokazujemy im jeden metr 

(odtąd –dotąd) – to sto centymetrów. I w ten sposób możemy dziecku pokazać inne miarki i 

wyjaśnić do czego służą. Następnie możemy dać dzieciom miarki jakie mamy w domu, aby 

wykorzystały je do samodzielnych doświadczeń. 

8. Zabawa ,,Kto jest wyższy, a kto niższy?’’. Dziecko staje koło mamy i określa jej wysokość  

i porównuje do siebie. W ten sposób możemy bawić się z całą rodziną. 

9. Zabawa ruchowa ,,Wysoka jak żyrafa i niska jak żaba’’. Dziecko maszeruje w rytm 

tamburyna, a kiedy mówimy: Wysoka jak żyrafa- dziecko idzie na palcach, niska jak żaba’’- 

dziecko kuca. 



10. Zabawa dydaktyczna ,,Co jest wyższe, a co niższe’’. Prosimy dziecko, aby znalazły jakąś 

zabawkę, która jest od nich wyższa. Sprawdzamy poprawność wykonania zadania, a potem 

prosimy o znalezienie takiej, która jest niższa. Możemy poprosić dziecko, aby poukładało 

zabawki na dywanie. Następnie możemy zadawać różne  pytania. 

11. Poćwiczcie przy piosence ,,Głowa, ramiona, kolana, pięty’’ Oto link: 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE DOMOWE KP3, K.73 – wykonanie ćwiczenia – porównywanie wzrostu dzieci, 

używanie określeń: niższy – wyższy. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE


ZMIERZ DŁUGOŚĆ OŁÓWKA I NAPISZ W KWADRACIE WYNIK 

 

 

 



 

WYTNIJ TAŚMĘ MIERNICZĄ I ZMIERZ DESKĘ. 



WYTNIJ PASEK POMIAROWY I ZMIERZ DŁUGOŚĆ PINGWINÓW. 

 


