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1. CELE: 
 Próby klasyfikowania przedmiotów według cech jakościowych (wielkość).  
 Dobieranie przedmiotów w pary.  

 
2. ŚRODKI DYDAKTYCZNE: 

 po dwie zabawki tego samego rodzaju, wyraźnie różniące się wielkością 
(jedna duża, jedna mała): lalka, piłki, misie, samochody, klocki itp.  

 dwa kosze - duży i mały.  
 
3. PRZEBIEG ZAJĘCIA: 
Nauczycielka pokazuje dzieciom ustawione na stole zabawki i rozpoczyna 
rozmowę na ich temat.  
- Mam tu zabawki. Jakie? 

Dzieci wymieniają nazwy zabawek znajdujących się na stole. 
Nauczycielka stara się zwrócić ich uwagę na różnice występujące w wyglądzie 

zabawek tego samego rodzaju. 
- Popatrzcie na lalki. To są dwie Małgorzatki. Czy one są takie same? Czym się 
różnią ? 

Dzieci stwierdzają, że jedna lalka jest duża, a druga jest mała. 
Nauczycielka łączy dzieci w pary. Każda para bierze zabawki tego samego 
rodzaju (jedno dziecko dużą, a drugie małą) i siada z nimi przy stoliku. Kiedy 
wszystkie dzieci mają już zabawki, nauczycielka prosi, aby je opisały. 

Dzieci kolejno nazywają zabawki i unosząc je do góry, aby wszyscy mogli je 
zobaczyć, określają ich wielkość. 

Nauczycielka stawia na podłodze dwa kosze - wielki i mały. Poleca, aby dzieci 
włożyły duże zabawki do większego kosza, małe zaś - do małego. 
Nauczycielka zaprasza dzieci do zabawy przy piosence "Tańcowały dwa Michały" 

Tańcowały dwa Michały, 
jeden duży, drugi mały. 

Jak ten duży zaczął krążyć, 
to ten mały nie mógł zdążyć. 

Dzieci parami, trzymając się za ręce, wirują raz w jedną, raz w drugą stronę. 
Nauczycielka proponuje dzieciom zabawę ruchową "Piłki skaczące". Rozdaje 
dzieciom duże i małe piłki. Następnie zaczyna odbijać o podłogę dużą piłkę 
i zachęca maluchy, aby ją naśladowały. Potem odbija mała piłkę. 

Dzieci powtarzają ruchy nauczycielki. 
Nauczycielka zadaje dzieciom pytania na temat różnic między piłkami. 

- Czym różnią się piłki ? 
- Które skaczą wyżej ? 

- Jaki dźwięk wydają przy skakaniu ? 
Nauczycielka zaprasza dzieci do stolika, rozdaje narysowane duże i małe piłki 
i prosi, aby pomalowały tylko duże piłki. 


