
Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie 3-4 latków w dniu 26.04.2010 r. 

                                   przez Joannę Słowińską 

 

TEMAT: „Jestem konstruktorem” 

FORMA PRACY: - z grupą 

                             - w parach 

CELE GŁÓWNE: - utrwalenie nazw wiosennych kwiatów 

                            - rozwijanie samodzielnego myślenia 

                            - zapoznanie z wyglądem wagi i sensem ważenia  

CELE OPERACYJNE: - dziecko wymienia nazwy kilku wiosennych kwiatów 

                                   - samodzielnie, za pomocą ruchu przedstawia scenkę 

                                   - współpracuje w parze 

                                   - na podstawie wzoru wykonuje wagę 

POMOCE: - lalka Liczusia 

                   - książka z obrazkami przedstawiającymi wiosenne kwiaty 

                   - waga 

                   - wieszaki 

                   - torebki foliowe 

                                   

PRZEBIEG: 

1. Powitanie w kole z Liczusią. Liczusia prosi dzieci, aby przypomniały jej, jak 

nazywają się wiosenne kwiaty. Prosi, aby w książce, którą przyniosła 

wskazały te kwiaty. 

2. Zabawa ruchowa „Ku słońcu”. Nauczycielka prosi dzieci, aby dobrały się 

w pary. Jedno z nich jest ogrodnikiem a drugie ziarenkiem kwiatu. 

Ogrodnik za pomocą ruchu przedstawia, w jaki sposób należy 

zaopiekować się ziarenkiem, aby wyrósł z niego piękny kwiat. 



3. Zabawa dydaktyczna „Jestem konstruktorem”. Nauczycielka rozmawia z 

dziećmi, czy wiedzą jak wygląda waga i do czego służy. Dzieci 

wypowiadają się. Następnie prezentuje im wagę i pyta czy chcą zrobić 

wagi dla siebie. Nauczycielka pokazuje sposób wykonania wagi z 

wieszaka i torebek. Prosi dzieci o dobranie się w pary i wykonanie 

własnych wag. Jeśli pojawią się trudności nauczycielka pomaga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie 3-4 latków w dniu 27.04.2010 r. 

                                   przez Joannę Słowińską 

 

TEMAT: „Ile waży?” 

FORMA PRACY: - z grupą 

                             - w parach 

CELE GŁÓWNE: - rozwijanie umiejętności prawidłowego ważenia 

                            - prawidłowe reagowanie na sygnały 

                            - prawidłowe przeliczanie 

CELE OPERACYJNE: - dziecko prawidłowo używa pojęcia-odważnik 

                                   - posługuje się symbolem 

                                   - przestrzega ustalonych zasad 

                                   - prawidłowo waży dany przedmiot 

                                   - prawidłowo przelicza elementy 

POMOCE: - lalka Liczusia 

                   - klocki 

                   - waga 

                   - wagi przygotowane przez dzieci na pierwszych zajęciach 

                   - zabawki 

                   - torebki 

                   - piłeczki 

                                   

PRZEBIEG: 

1. Powitanie w kole z Liczusią. Nauczycielka przypomina dzieciom w 

rozmowie o czym mówiły na poprzednich zajęciach. Pyta dzieci, co 

jeszcze jest potrzebne do wagi aby coś zważyć. Jeśli dzieci nie potrafią 

odpowiedzieć, nauczycielka odpowiada „odważniki”. Tłumaczy dzieciom 



ich zastosowanie. Następnie prosi dzieci, aby zastanowiły się, co w 

przedszkolu mogłoby być takim odważnikiem. Jeśli dzieci nie będą w 

stanie znaleźć prawidłowej odpowiedzi nauczycielka naprowadza je 

(klocki). Prosi, aby dzieci zebrały klocki do koszyka. 

2. Zabawa ruchowa „Zbieram wiosenne kwiaty”. Wybrane dziecko rozkłada 

na dywanie piłeczki. Każde dziecko otrzymuje torebkę. Chodzą po sali w 

rytm wybijany przez nauczycielkę. Kiedy rytm ustaje dzieci wkładają po 

jednym „kwiatku” do torebki. Zabawa trwa dotąd, aż wszystkie „kwiaty” 

zostaną zebrane. 

3. Zabawa dydaktyczna „Ile waży?”. Nauczycielka razem z dziećmi siedzi w 

kole na dywanie. Po środku stawia wagę a obok kosz z klockami. 

Następnie prezentuje dzieciom sposób ważenia jakiegoś przedmiotu i 

razem z nimi przelicza ilość klocków- odważników. Tą samą czynność 

wykonuje wybrane przez nauczycielkę dziecko, z innym przedmiotem. Po 

zważeniu razem ze wszystkimi dziećmi przelicza ilość klocków. Jeśli dzieci 

są chętne, mogą w parach ważyć własne przedmioty i sprawdzać ich 

wagę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie 3-4 latków w dniu 28.04.2010 r. 

                                   przez Joannę Słowińską 

 

TEMAT: „Równa się” 

FORMA PRACY: - z grupą 

                             - w parach 

CELE GŁÓWNE: - rozwijanie umiejętności ważenia 

                            - poznanie znaku „równa się” 

                            - współdziałanie w grupie 

CELE OPERACYJNE: - dziecko waży dany przedmiot 

                                   - prawidłowo przelicza 

                                   - prawidłowo stosuje znak „równa się”  

POMOCE: - lalka Liczusia 

                   - waga 

                   - klocki 

                   - wagi wykonane przez dzieci 

                   - kartoniki ze znakiem „równa się” 

                   - czyste kartoniki 

                   - flamastry 

                   - przedmioty do ważenia 

                   - koła w różnych kolorach 

                                   

PRZEBIEG: 

1. Powitanie w kole z Liczusią. Nauczycielka mówi dzieciom, że Liczusia 

chciałaby się dowiedzieć ile waży jej ulubiona książka. Prosi dzieci, aby 

powiedziały, jak należy to sprawdzić. Wybrane dziecko waży książkę i 

głośno przelicza ilość klocków na drugiej szalce. Nauczycielka kładzie na 



dywanie ważoną książkę, obok niej znak „równa się” i tłumaczy dzieciom 

jego znaczenie. Następnie prosi, aby dzieci przeliczyły jeszcze raz klocki z 

drugiej szalki i na czystej kartce rysuje tyle kropek, ile jest klocków. 

Nauczycielka odczytuje cały zapis: książka, równa się …klocków. Tą samą 

procedurę powtarza wybrane dziecko z innym przedmiotem. 

Nauczycielka wspomaga w razie trudności. 

2. Zabawa ruchowa „Szukaj kwiatów”. Wybrane dziecko rozkłada na 

dywanie koła w różnych kolorach. Dzieci maszerują po sali, nauczycielka 

mówi nazwę koloru a dzieci starają się jak najszybciej stanąć koło takiego 

„kwiatu” 

3. Zabawa dydaktyczna „Równa się”. Dzieci dobierają się w pary i za 

pomocą własnych wag, ważą wybrane przez siebie przedmioty. Po 

zważeniu wykonują te same czynności jak w pierwszej części zajęcia. 

Nauczycielka sprawdza poprawność wykonania zadania a w razie 

trudności wspiera dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie 3-4 latków w dniu 29.04.2010 r. 

                                   przez Joannę Słowińską 

 

TEMAT: „Głodny dziobek” 

FORMA PRACY: - z grupą 

CELE GŁÓWNE: - poznanie nowego znaku „większy, mniejszy” 

                            - porównywanie wagi przedmiotów 

                            - rozwijanie samodzielnego myślenia 

CELE OPERACYJNE: - dziecko sprawdza, który przedmiot jest cięższy 

                                   - prawidłowo posługuje się znakiem „więcej, mniej” 

                                   - współdziała w parze 

                                   - prawidłowo reaguje na sygnały 

POMOCE: - lalka Liczusia 

                   - waga 

                   - wagi wykonane przez dzieci 

                   - kartoniki ze znakiem „więcej, mniej” 

                   - przedmioty do ważenia 

                   - kolorowe kwadraty 

                                   

PRZEBIEG: 

1. Powitanie w kole z Liczusią. Nauczycielka pyta dzieci, czy wiedzą w jaki 

sposób sprawdzić, który z dwóch przedmiotów jest cięższy. Dzieci 

przedstawiają propozycje. Następnie nauczycielka prezentuje na wadze 

prawidłowe rozwiązanie. Chętne dziecko samodzielnie porównuje dwa 

następne przedmioty. 



2. Zabawa ruchowa „Zapylamy kwiaty”. Dzieci –pszczoły biegają po sali, na 

której rozłożone są kolorowe kwadraty- kwiaty. Na sygnał każde siada na 

jednym z prostymi plecami. Nauczycielka powtarza zabawę kilka razy. 

3. Zabawa dydaktyczna „Co więcej waży?”. Dzieci siadają w kole, 

nauczycielka prezentuje dzieciom kartonik, na którym jest znak „więcej, 

mniej” i objaśnia jego znaczenie. Następnie waży dwa przedmioty, 

porównując ich ciężar. Razem z dziećmi określa, który ważony przedmiot 

jest cięższy. Nauczycielka kładzie ważone przedmioty przed wagą, a 

między nimi kartonik ze znakiem. Jeszcze raz tłumaczy dzieciom, jego 

znaczenie –„Dziobek zawsze jest otwarty w tą stronę, gdzie może więcej 

zjeść”. Następnie prosi chętne dziecko, aby samodzielnie porównało 

wagę dwóch przedmiotów, a potem między nimi prawidłowo umieściło 

znak. W razie trudności nauczycielka wspomaga dziecko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konspekt zajęcia przeprowadzonego w grupie 3-4 latków w dniu 30.04.2010 r. 

                                   przez Joannę Słowińską 

 

TEMAT: „Jestem mistrzem w ważeniu” 

FORMA PRACY: - z grupą 

                             - w parach 

CELE GŁÓWNE: - utrwalanie umiejętności ważenia 

                            - utrwalanie prawidłowego stosowania znaków „równa się”,  

                             „więcej, mniej” 

                            - rozwijanie samodzielnego myślenia 

CELE OPERACYJNE: - dziecko samodzielnie waży dany przedmiot 

                                   - określa jego wagę za pomocą klocków-odważników 

                                   - prawidłowo stosuje znaki: „równa się”, „więcej, mniej” 

                                   - wybiera z grupy przedmiotów najcięższy 

POMOCE: - lalka Liczusia 

                   - waga 

                   - klocki 

                   - przedmioty do ważenia 

                   - wagi wykonane przez dzieci 

                   - kartoniki ze znakami „równa się”, „więcej, mniej” 

                   - czyste kartki 

                   - flamaster 

                   - obręcze 

                   - kostka do gry 

                               

 

 



PRZEBIEG: 

1. Powitanie w kole z Liczusią. Nauczycielka proponuje, aby dzieci dobrały 

się w pary i na swoich wagach porównały wagę przedmiotów, które im 

rozdała. Prosi aby między przedmiotami położyć odpowiedni znak. Jeśli 

okaże się, że oba przedmioty ważą tyle samo, nauczycielka tłumaczy 

dzieciom, że należy między nimi położyć znak „równa się”. Dzieci pracują 

w parach. 

2. Zabawa ruchowa „Rabatka pełna kwiatów”. Na sali rozłożone są obręcze. 

Dzieci maszerują po sali a na sygnał nauczycielki obręczy staje tyle dzieci, 

ile wskaże nauczycielka na kostce. 

3. Zabawa dydaktyczna „Wybieramy najcięższy”. Dzieci dobierają się w pary 

i korzystając z własnych wag sprawdzają ciężar przyniesionych przez 

siebie przedmiotów (każda para 3). Po każdym zważeniu, dzieci 

przynoszą dany przedmiot nauczycielce, a ona zapisuje na kartoniku jego 

ciężar (na podstawie ilości klocków). Po zważeniu wszystkich 

przedmiotów dzieci siadają w kole i spośród nich wybierają ten 

najcięższy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Temat kompleksowy: WIOSENNE KWIATY. 

 

Temat dnia: Jestem konstruktorem. 

Cele: - utrwalenie nazw wiosennych kwiatów 

          - rozwijanie samodzielnego myślenia 

          - zapoznanie z wyglądem wagi i sensem ważenia 

 

Temat dnia: Ile waży?. 

Cele: - rozwijanie umiejętności prawidłowego ważenia 

          - prawidłowe reagowanie na sygnały 

          - prawidłowe przeliczanie 

 

Temat dnia: Równa się. 

Cele: - rozwijanie umiejętności ważenia 

          - poznanie znaku „równa się” 

          - współdziałanie w grupie 

 

Temat dnia: Głodny dziobek. 

Cele: - poznanie nowego znaku „większy, mniejszy” 

          - porównywanie wagi przedmiotów 

          - rozwijanie samodzielnego myślenia 

 

Temat dnia: Jestem mistrzem w ważeniu. 

Cele: - utrwalanie umiejętności ważenia 

          - utrwalanie prawidłowego stosowania znaków „równa się”,  

           „więcej, mniej” 

          - rozwijanie samodzielnego myślenia 

 

 

 

 



Temat kompleksowy: WIOSENNE KWIATY. 

 

Cele: - utrwalenie nazw wiosennych kwiatów 

          - rozwijanie samodzielnego myślenia 

          - zapoznanie z wyglądem wagi i sensem ważenia 

          - rozwijanie umiejętności prawidłowego ważenia 

          - prawidłowe reagowanie na sygnały 

          - prawidłowe przeliczanie 

          - poznanie znaku „równa się” 

          - współdziałanie w grupie 

          - poznanie nowego znaku „większy, mniejszy” 

          - porównywanie wagi przedmiotów 

          - utrwalanie umiejętności ważenia 

          - utrwalanie prawidłowego stosowania znaków „równa się”,  

            „więcej, mniej” 

 

 

 


