
Zadania dla 3,4,5 i 6 latków.

 Kochane Tygryski i Delfinki oto co macie dziś do wykonania.
Zaśpiewaj piosenkę jaką chcesz, myjąc przy tej piosence 
prawidłowo ręce.
Wybierz proszę swój dzisiejszy nastrój. Nazwij, co to za uczucie? 
 

 Narysuj swoją dzisiejszą buzie palcem na stole a później w 
powietrzu.
Używaj prawidłowo zwrotów grzecznościowych: proszę i 
dziękuję podczas całego dnia.
Pamiętaj aby pomagać przy nakrywaniu do stołu. 

 



Posłuchaj co mówi chłopiec. Narysuj mu kredkami odpowiednią minę- 3, 4, 5 i 6 latku.

  Zabawa ruchowa
 Witam wszystkich Was(machamy do wszystkich) w ten czwartkowy 
czas(szeroko uśmiechamy się) jedną ręką pomachamy,(machamy 
jedną ręką) jednym oczkiem pomrugamy(puszczamy oczko) teraz 
sobie podskoczymy  (wysoko podskakujemy) i cichutko już siedzimy. 



Oto waga. Do czego służy? 6 latek dzieli wyraz waga na głoski, 5 i 4
latek na sylaby.

 



Idąc do sklepu
niektóre produkty musimy zważyć, inne policzyć,ponieważ 
kupujemy je na sztuki, a jeszcze inne zmierzyć, gdyż kupujemy 
je w metrach. Określ teraz, czy kupując te produkty musimy je 

zmierzyć, zważyć czy kupić je na sztuki .



Jak na pewno zauważyliście teraz używa się wag elektronicznych, 
które same potrafią obliczyć, ile trzeba zapłacić za towar. Ważenie 
jest prostsze, wygodniejsze i szybsze,niż kiedyś. Musicie wiedzieć, 
że dawniej do ważenia używano wagi szalkowej

Zabawa badawcza „Ważymy” – porównywanie masy produktów. 



W przedszkolu mamy wagę szalkową, ale teraz musimy poradzić 
sobie bez niej. Proszę przygotuj wagę z wieszaka na ubrania. Na 
końcówkach przymocuj torebki jednorazowe. Wkładaj różne „zakupy”
i porównuj, co jest cięższe, co lżejsze, co waży tyle samo (miś, 
samochód, jabłka, klocki, buty,ogórek ziemniaki,co macie w domu).



3, 4, 5 i 6 latku wykonaj

pracę plastyczną „Moja rodzina”. Narysuj dowolną techniką swoją 
rodzinę. 



 Zadanie dla 5 i 6 latków.

Dorysuj jabłuszka. Patrz na ramiona wagi.



6 latku wykonaj zadania: książka nr 4 str 57
 
  
  Zapraszam Was na jutro, czyli to będzie ........ 
Pozdrawiam Was. 
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