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1. Mierzenie długości krokami i stopa za stopą.

Przybliżanie dzieciom potrzeby mierzenia.
Rozmowa  z  dziećmi  o  wielkości  różnych  pomieszczeń  w  domu.  Staramy  się  określić,  które
pomieszczenie  jest  największe,  które  najmniejsze.  Spróbujcie  zmierzyć  pokój,  w  którym  się
znajdujecie. Rodzic pyta: Wiemy, co mamy mierzyć, ale nie wiemy czym. Dziecko proponują różne
rozwiązania. Rodzic proponuje, żeby mierzyć pokój krokami. Następnie pokazuje, jak się to robi:
mierzy krokami długość, a dziecko liczą i podaje wynik np. jedenaście kroków – to długość pokoju.
Następnie  rodzic prosi,  aby dziecko  zmierzyło  pokój  tak,  jak to  zrobił  rodzic.  Dziecko  mierzy
i okazuje się, że są różne pomiary:
-dorosłych kroków jest np. dziesięć,
-dziecięcych jest np. piętnaście.
Podsumowujemy, że tak być nie może. Pomiar długości musi być dokładny (dlatego do pomiarów
używamy np.  metra).  Informujemy,  że  przyczyną  rozbieżności  w  pomiarach  są  różne  długości
kroków. Staramy się pokazać dziecku przyrządy służące do dokonywania dokładnych pomiarów np.
taśma miernicza, miara zwijana, dalmierz, linijka, centymetr itp.
Następnie  proponujemy mierzenie  stopa  za  stopą  i  wyciągamy  wnioski-  takie  same  jak
w mierzeniu krokami- zależność od długości stopy.
Jeśli mamy możliwość mierzymy pomieszczenie za pomocą taśmy mierniczej i określamy dokładne
pomiary pomieszczenia.

2. Zabawa z piłką ,, Kolory”

Ustawiamy się w koło. Rzucając do innej grającej osoby piłkę mówisz wybrany przez siebie kolor:
czerwony, zielony, żółty…jakikolwiek wpadnie ci do głowy.  Osoba do której leci piłka musi ją
złapać. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy usłyszy kolor „czarny” lub jedyny dozwolony poza kolorami
wyraz „pokrzywa”, wtedy pod żadnym pozorem nie wolno piłki łapać!
* Utrudnienie dla chętnych- Jeśli zaliczysz skuchę klękasz na kolanko. Przy drugiej  klękasz na
drugie kolanko, przy trzeciej kładziesz na ziemię łokieć. Każdy poprawny ruch, czyli złapanie piłki
na kolorach lub niezłapanie na zakazanych wyrazach cofa jedną z kar np.
1.Klęczysz na jednym kolanie i złapiesz piłkę na kolorze czerwonym – wstajesz.
2.Klęczysz  na  2  kolanach  i  nie  złapiesz  piłki  na  kolorze  czarnym  –  klęczysz  już  tylko  na  1
kolanie…itp, itd.

3. Dzień Ojca- życzenia.

Jutro swoje święto obchodzą wszyscy tatusiowie. W związku z tym świętem życzenia dla taty, 
których można nauczyć się na pamięć i wyrecytować tacie.

Tatusiu Kochany!
Weź mnie na kolana -
Ja Cię ucałuję
Szczerze powinszuję
Byś nam długo żył,
Zawsze zdrowy był!

4. Laurka dla taty.
Pokoloruj wybrany przez Ciebie obrazek najładniej jak potrafisz i podaruj go tacie w prezencie.










