
Drodzy rodzice bardzo długo nie widzieliśmy Waszych dzieci . A wiadomo, że w każdym dniu zmienia 

się nasz wygląd. U dorosłych może są mniejsze zmiany. Ale u dzieci ogromne. Spróbujcie 

dokumentować w ciągu całego  miesiąca jak zmieniają się Wasze dzieci ( wzrost, waga, sprawność 

ruchowa….). Oczywiście do Waszego prywatnego wglądu. Prosimy nie przesyłać tabeli. Gdy 

spotkamy się zobaczymy jak się zmieniły przedszkolaki. A Wy jeśli się spodobał pomysł możecie 

dokumentować rozwój swoich dzieci chociaż jeden raz w miesiącu. Miło będzie kiedyś sprawdzić co 

działo się w czasie pandemii. 

 

Nasz ( syn/ córka)…………………………………………………………………………... 

 

tydzień wzrost waga Ilość 

podskoków 

obunóż w ciągu 

30 sekund 

Ilość 

przysiadów    

w ciągu 30 s 

Ilość podrzutów i 

chwytów maskotki  

w ciągu 30 s 

czas w jakim 

samodzielnie 

uda się założyć 

skarpetki 

27.04- 01.05 

2020 

      

04.05-08.05 

2020 

      

11.05-15.05 

2020 

      

18.05-22.05 

2020 

      

  

 

To zadanie, nie zajmie Wam dużo czasu. Mam nadzieję, że umiejętności wzrosną w miarę upływu 

tygodni.  Jeżeli  dzieci będą wolały inne zadania to można je zmienić np. Ilość skoków przez skakankę 

w ciągu  30 sekund, ustawienie wieży z klocków – ilość klocków na wysokość w dowolnym czasie. 

Zadania mogą być różne, mają udowodnić dzieciom, że warto trenować i doskonalić swoje 

umiejętności. 

 

Zadanie na bieżący tydzień dla dzieci to mierzenie za pomocą różnych przyborów. W szkole uczniowie 

korzystają z linijki, ekierki. Krawcowa ma centymetr krawiecki. Stolarz ma składaną miarę drewnianą 

lub metalową.( Jeśli rodzice mają wymienione przedmioty mogą pokazać je dzieciom). 

(Zdjęcie przyborów mierniczych) 

 

Przedszkolacy mogą same wybrać sobie przedmiot, którym będą mierzyć różne rzeczy. Może to być 

klocek, kredka, książka. Jeżeli chcą zmierzyć stół należy położyć klocek na brzegu i dalej kolejny 

identyczny klocek, tak żeby dotykał poprzedniego. Należy przekładać tak samo , aż zawędrujemy do 

końca stołu. Należy przekładać je tak jak wędrowały paputki w czasie zabaw andrzejkowych . Pomiary 

można zapisywać cyframi np. stół ma długość 10 klocków, albo zapisać ilością dziesięciu kresek lub 

kropek. Półka ma długość 6 klocków, na parapecie zmieściło się 8 klocków. Takie pomiary ćwiczą 

precyzję manualną, doskonalą liczenie ( tworzenie równolicznych zbiorów- tyle kresek co klocków, 

łączenie określonej cyfry z ilością przyłożonych klocków). Zadania pomiaru mają być wesołą zabawą 

więc jeżeli dziecko nie będzie miało  ochoty na pomiary- można zachęcić do innej działalności - 

ułożenia z klocków cyfry, litery bądź dowolnego obrazka mierzyć będziemy w przedszkolu. 

 


