
Co jest cięższe, a co lżejsze. 
 

Zadanie 1 

 
Na początek proponuje Wam obejrzeć film „Określanie wagi przedmiotów” 

na kanale YouTube, klikając na poniższy link, aby przybliżyć Wam na czym 

polega ważenie. 

 https://www.youtube.com/watch?v=URrJIkghw5Y  

 

Zadanie 2 

 
Otwórz książkę „Nowe przygody Olka i Ady- karty pracy cz.4 BB+” na 

stronie 55. Pokoloruj w każdej parze cięższy przedmiot, dokończ rysowanie 

wag według wzoru. 

 

Zadanie 3 

Korzystając z filmiku na kanale YouTube „Jak zrobić wagę szalkową z papieru 

- domowym sposobem”. Proponuję Wam wspólnie z osobą 

dorosłą/rodzeństwem wykonanie wagi. 

 

Będą potrzebne: 

 rurka po ręcznikach papierowych; 

 trzy krążki z tektury o średnicy 12cm; 

 nitka; 

 potyczek do szaszłyków; 

https://www.youtube.com/watch?v=URrJIkghw5Y


 klej, nożyczki, dziurkacz. 

Poniżej znajduje się link do filmiku instruktażowego, jak wykonać wagę krok 

po kroku.  

 https://www.youtube.com/watch?v=iRxZxr2_NOs  

 

Zadanie 4 

 

Na koniec zapraszam Was do muzycznej wagi w rytm piosenki  dla dzieci 

"Równowaga" od "Wygibasy z naszej klasy". Największe przeboje dla dzieci, 

którą znajdziecie na kanale YouTube , klikając na poniższy link. 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo  

 

 
SPOTYKAM SIĘ Z JEZUSEM W MOJEJ PARAFII 

 

Kościół to dom Boży. Każdy z was należy do innej parafii. Parafia to taki kościół do którego 

chodzicie wy, wasi sąsiedzi. Tam otrzymujecie sakramenty. 

Każdy z was ma swoje imię. Kościołom  również nadawane są imiona różnych świętych, aby                  

w szczególny sposób opiekowali się nimi. (Np. kościołem w Cielętach  opiekuje się święty Mikołaj, 

a  kościołem  w Jastrzębiu Maryja Panna, natomiast  kościołem w Szczuce święci Fabian i 

Sebastian). 

1. Poproście rodziców o przeczytanie wiersza „Lubię chodzić do kościoła” 

                  Lubię chodzić do kościoła 

                  Bo w nim jest tak pięknie 

                  Każdy przyjdzie, to się żegna 

                  I zaraz uklęknie 

                  W tym kościele świateł wiele 

                  I grają organy, bo tu mieszka 

                  Nasz Przyjaciel, Jezus ukochany. 

 

2. Kościoły mogą być zbudowane z cegły lub drewna. Zapytajcie rodziców o wasz kościół 

parafialny. 

 

3. Parafia jest jak duża rodzina, do której należycie wy, wasi rodzice, przyjaciele i sąsiedzi. To 

rodzina dzieci Bożych.  

 

4. Ksiądz proboszcz troszczy się o wszystko, co dzieje się w parafii. Ksiądz proboszcz  jest znakiem 

obecności w tej rodzinie dobrego Jezusa. Sam Jezus powierzył mu to zadanie. Księdzu  

proboszczowi pomagają w jego pracy inni kapłani, siostry zakonne, katechetki i katecheci. 

 

5. Zapamiętaj rymowankę: 

 

Chociaż lat niewiele mam, 

To parafię swoją znam. 

6. Otwórz podręcznik na s. 114 i wykonaj zadanie: narysuj swój kościół lub wklej zdjęcie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iRxZxr2_NOs
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo


 

 

          Miłej zabawy :) 
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Przewodnik metodyczny dla dzieci sześcioletnich, wyd. JEDNOŚĆ 

 


