
Co jest cięższe, a co lżejsze? 😊 
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1. „Sposób na nudę” – Ciocia TUNIA. Zabawy ruchowe dla dzieci. 

Link do zabawy: https://www.youtube.com/watch?v=2T6eW_b3saQ 

 

2. „Co jest cięższe, a co lżejsze?“ – zabawy z zastosowaniem wagi szalkowej 

• Zapoznanie z wagą szalkową.  

Oglądając wagę, nazywijcie jej części za Rodzicem.  

• Ćwiczenia z zastosowaniem wagi szalkowej.  

Przygotujcie klocki: drewniane, sześcienne, i misia.  

Będaziecie porównywać wagę (masę) misia i klocków.  

• Pierwsza sytuacja.  

Kładziecie na lewej szalce misia, a na prawej – trzy klocki.  

− Co jest cięższe? Po czym to poznaliście?  

− Co jest lżejsze? Po czym to poznaliście?  

•  Druga sytuacja.  

Kładziecie na lewej szalce misia, a na prawej – cztery klocki.  

− Co jest cięższe? Co jest lżejsze?  

− Po czym poznaliście, że cztery klocki ważą tyle co miś?  

(Ilość klocków musi być taka, aby ich masa równoważyła masę misia).  

•  Trzecia sytuacja.  

Połóżcie  na lewej szalce misia, a na prawej – pięć klocków.  

− Co jest cięższe? Po czym to poznaliście?  

− Co jest lżejsze? Po czym to poznaliście?  

 

3. Kolorowanie w każdej parze cięższego przedmiotu. Kończenie rysowania wag 

według wzoru.   
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https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf 

 

4. „Wagi i ważenie” - zadania 

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

 

5. Słuchanie wiersza Ewy Małgorzaty Skorek „Nazwy miesięcy“ – utrwalanie nazw 

miesięcy. W miejscach oznaczonych * powtarzacie za Rodzicem – na jednym 

wydechu – nazwy miesięcy.  

Jakie miesiące 

w roku mamy? 

Czy wszystkie nazwy  

miesięcy znamy?  

Komu nie sprawi  

trudu zadanie, 

niech rozpoczyna  

https://www.youtube.com/watch?v=2T6eW_b3saQ
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ich wyliczanie.  

Powietrza dużo  

buzia nabiera 

i na wydechu 

nazwy wymienia:  

− styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, 

październik, listopad, grudzień. * 

Jeśli za trudne 

było zadanie,  

ćwicz dalej z nami 

to wyliczanie: 

− styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, 

październik*, − styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, 

wrzesień, październik*.  

 

6. Wykonaj prosty eksperyment „Tańczące skrawki papieru”. 

http://scholaris.pl/zasob/112925?tid%5b%5d=16&eid%5b%5d=POCZ&bid=0&iid

=0&query=dzieci&api= 
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