
Scenariusz do pracy zdalnej „Wiosenne przebudzenie”.
Czwartek 08.04.2021r.

Zadanie 1. Zabawa matematyczna Długi, krótki – ćwiczenia w mierzeniu 
długości.

•• Ćwiczenia dotyczące zrozumienia stałości miary.
Osiem kawałków sznurka lub linki w dwóch różnych kolorach.
R. układa ze sznurków dwie drogi (każda składa się z czterech sznurków w tym 
samym kolorze,
np. droga czerwona i droga żółta).
• Dwie drogi równoległe.
R. pyta:
−− Czy obie drogi mają taką samą długość?
Jedna z dróg zakręca.
−− Czy teraz drogi mają taką samą długość?
−− Dlaczego uważacie, że czerwona droga jest dłuższa?
R. wraca jeszcze raz do pierwszego przypadku.
−− Czy drogi mają taką samą długość?
−− Dlaczego tak uważasz?
Jedna z dróg zakręca.
−− Czy drogi nadal mają taką samą długość?
−− Jak można udowodnić, że są tej samej długości?
(Drogi mają taką samą długość, bo nadal są te same cztery sznurki, tylko 
przesunięte).
•• Mierzenie szerokości dywanu stopa za stopą.
Mały dywan.
 Dziecko mierzy szerokość dywanu, stawiając stopę przed stopą (palce jednej stopy
dotykają pięty drugiej stopy) i głośno licząc.
−− Dlaczego wyszły ci rożne wyniki?
−− Czy stopy każdego są jednakowej długości?
•• Mierzenie długości dywanu krokami.
Mały dywan.
Dziecko mierzy długość dywanu krokami, które głośno liczy.
−− Dlaczego wyszły wam rożne wyniki?
−− Z czym jest związana długość waszych krokow? (Ze wzrostem).
•• Pokaz linijki, miarki krawieckiej.
Linijka, mały dywan.
R. mierzy linijką długość małego dywanu.
•• Zabawa bieżna Jaskołki.



Zadanie 2 .Zestaw ćwiczeń gimnastycznych z nietypowym przyrządem – gazeta. 

LP
. 

Rodzaj 
zabawy  lub 
ćwiczenia

Treść zabawy lub formy 
ćwiczeniowej

Środki 
dydaktyczn
e Uwagi  

1. Zabawa 
orientacyjno- 
porządkowa 

„Marsz” Marsz po obwodzie koła 
przy akompaniamencie, pobranie 
gazety przez  dziecko

gazeta 

2. Ćwiczenie 
dużych grup 
mięśniowych 

„Parasolki” Dziecko biega 
swobodnie, na dźwięk np. 
uderzenie w 2 klocki, podnosi 
gazetę z podłogi i unosi ją nad 
głową 

gazeta 

3. Wzmacnianie 
mięśni 
grzbietu 

„Przede mną” Dziecko staje w 
lekkim rozkroku, gazetę trzyma za 
brzegi nad głową, wykonuje 
mocny skłon w przód, układa 
gazetę na podłodze 

sylwetka 
wyprostowa
na 

4. Skłony boczne
„Malujemy 
tęczę” 

Dziecko w lekkim rozkroku, unosi 
gazetę nad głowę, wykonuje 
skłony boczne w lewą i prawą 
stronę

między 
skłonami 
lewej i 
prawej 
strony 
należy 
wyprostowa
ć sylwetkę

5. Ćwiczenie 
mięśni 
brzucha 

„Sięgnij dachu”  dziecko  kładzie 
się na plecach,  druga osoba siada 
na piętach przy jego stopach, 
utrzymując na wysokości swojego 
brzucha gazetę, dziecko leżące 
musi stopami dotknąć spodu 
gazety 

po kilku 
razach 
następuje 
zmiana 

6. Ćwiczenie z 
elementem 
czworakowani
a 

 Dziecko w siadzie podpartym 
kładzie gazetę pod brodę i czworak
uje przodem później tyłem, tak aby
nie wypadła spod brody

 gazeta 

7. Ćwiczenie 
równowagi 
„Koła” 

Dziecko kładzie przed sobą gazetę,
przykładają do gazety stopę raz 
prawą raz lewą, wykonuje ruchy 
wokół gazety na stopie opartej o 
gazetę

gazeta

8. Zabawa bieżna Dziecko przy dźwiękach wysokich gazeta



„Spłoszone 
wróbelki” 

naśladuje wróbelki, chodzą na 
paluszkach, przy dźwiękach 
niskich, które oznaczają 
niebezpieczeństwo, siada na 
gazecie

9. Skręty tułowia
„Podaj lunetę”

Dzieci w parze z rodzicem plecami
do siebie, w siadzie skrzyżnym, 
zwijają gazetę w rulon, przykładają
do oka, podają koledze wykonując 
skręty tułowia

zwrócić 
uwagę by 
zmienić 
kierunek 
skrętu.

10. Zabawa z 
elementem 
skoku 

„Skok z gazetą” Przytrzymanie 
gazety między kolanami, 
wykonanie podskoków w przód i 
tył 

gazeta 

11. Ćwiczenie 
przeciw 
płaskostopiu 

„Rozwiń kulę” Dziecko stopami 
próbuje rozwinąć kulę z gazety i 
wygładzić ją 

kule z gazet 

12. Ćwiczenie 
wyprostne 
„Gazeta w 
ruchu” 

Siad na piętach unoszenie gazety 
nad głowę, prostowanie sylwetki, 
położenie na podłodze

gazeta

13. Ćwiczenie 
uspokajające 

„Góra-dół” Swobodny spacer, przy
słownych poleceniach: wysoko, 
nisko (podnoszenie i opuszczanie 
gazety) 

gazeta 



Zadanie 3. Narysuj po prawej stronie taki sam znak, jaki znajduje się po lewej 
stronie.



Narysuj na kołach po prawej stronie takie samelinie, jakie są na kołach po lewej 
stronie.



Zadanie 4. Dyktando - litera „ł”
Policz litery w każdym wyrazie i narysuj okienko pod każdą literą. Zaznacz 
samogłoski na czerwono i spółgłoski na niebiesko, nie zaznaczaj litery której jeszcze 
nie znasz.
Poznane litery: samogłoski o,a,e,i,y,u   spółgłoski: b,c,d,f,g,k,l,m,n,p,r,s,t,w,z

łuk

łobuz

łepek

ławka

łydka

łopatka

Powodzenia! :)


