Czołem przedszkolaki, które tu zaglądają…
Najbliższy nasz tydzień będzie dotyczył pogody…
Ponieważ robi się coraz cieplej, będziemy obserwować pogodę by dowiedzieć się jaka ona
może być, czym może nas zaskakiwać, jakie ciekawe a czasami niebezpieczne zjawiska
pogodowe tworzy i powoduje, rozwiążemy kilka zadań, zagadek i wykonamy ciekawe
doświadczenia, wykonamy ciekawe prace techniczne i plastyczne a więc do dzieła .
Oczywiście nie robisz wszystkich zadań w jeden dzień, masz na to tydzień…
Powodzenia. Bardzo serdecznie Was pozdrawiamy
Zadanie 1
Wysłuchanie wiersza „Ulewa” M. Strzałkowskiej i rozmowa na temat treści utworu i
wiosennych opadów - rodzic czyta wiersz „Wiosenne opady” –
Ulewa
Ptak się kuli pośród liści,
mokną drzewa, mokną krzewy,
a ja biegnę przez kałuże,
a ja biegnę wśród ulewy…
Drży na deszczu pączek róży,
mokną grusze i jabłonie,
a ja biegnę przez kałuże,
krople deszczu łapię w dłonie…
Kiście bzu zwiesiły głowy,
mokra ziemia pachnie deszczem,
a ja krzyczę prosto w chmury:
– Padaj, deszczu! Padaj jeszcze!
Małgorzata Strzałkowska
Pytania dotyczące treści wiersza:
- Jaka pogoda została przedstawiona w wierszu?
Opiszcie, które fragmenty wiersza potwierdzają wasze przypuszczenia (jeśli dzieci nie potrafią
ich opisać, rodzic jeszcze raz czyta utwór po fragmencie).
- Jaki tytuł nadalibyście usłyszanemu tekstowi?
- Czy chcecie się dowiedzieć, jaki tytuł nadała wierszowi autorka?
- Co to jest ulewa? Jakie inne zjawiska pogodowe, oprócz ulewy, można zaobserwować
wiosną za oknem?
Następnie rodzic przekazuje dzieciom kilka ciekawostek na temat kwietniowych opadów:
Ulewa to rodzaj deszczu. Deszcz jest najczęstszym rodzajem opadów powstającym z chmur i
wracającym na ziemię w postaci kropelek. Maleńkie krople parującej wody unoszą się, łączą ze sobą,
tworzą chmury . Stają się cięższe i spada deszcz. Może być drobny, zwany mżawką, lub wielki, gęsty,
ulewny, o którym czasem mówi się „oberwanie chmury”. Gdy temperatura spadnie poniżej zera,
pojawia się mróz, z chmur lecą zamarznięte kropelki, zamienione w sześcioramienne kryształki lodu,
czyli śnieg. Mają one różne kształty: igiełek, gwiazdek albo śnieżynek. Natomiast podczas ładnej
pogody może padać grad. To krople deszczu, które zamarzły w wielkiej, lodowatej chmurze, mają
różną wielkość. Zatem opad atmosferyczny to woda, która spada z różnym natężeniem i pod różną
postacią: deszczu, śniegu i gradu.
Wysłuchaj piosenki i odgłosów natury dla dzieci:
https://www.youtube.com/watch?v=L3QdGJA7T4A
https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8
Obejrzyj film „chmury” i odpowiedz na pytanie ona jak wyglądają i może zapamiętasz
jak nazywają się rodzaje; https://www.youtube.com/watch?v=PVGjzJYrMdM
W dowolny i wybrany przez ciebie sposób wykonaj chmury – przykłady poniżej,
albo namaluj farbami , narysuj kredkami, ulep z plasteliny itp

Zadanie 2

A za oknem… – dzieci po obejrzeniu symboli graficznych rozpoznają – próbują nazwać jaka
pogodę one – symbolizują, wprowadzenie do zapoznania z symbolami pogody.
Nazwij pogodę jaką przedstawiają symbole

Obejrzyj wiosenny film z „Misiem Uszatkiem” pt Deszczyk
https://www.youtube.com/watch?v=sVSr0jigRHY

Zadanie 3

A teraz zajmij wygodną pozycję zamknij oczy i wysłuchaj opowiadania które przeczyta ci tata
lub mama spokojnym głosem: „Pogoda w czterech porach roku”
Idziesz powoli, rozglądasz się. Wiosna zagościła już na dobre. Motyl frunie między
kolorowymi kwiatami, a trawa zazieleniła się na łące. Między drzewami przebłyskują
promienie słońca. Delikatnie muskają skórę. Bezchmurne niebo zachwyca swoim kolorem, a
delikatny wietrzyk lekko porusza włosami.
Oddychasz równo, spokojnie, słuchasz śpiewu ptaków. W oddali słyszysz, jak spływa
strumień. Delikatnie prześlizguje się między kamieniami. Woda pluszcze. Siadasz pod
drzewem. Na niebie pojawił się obłoczek. Patrzysz, jak płynie. Powoli zaczyna padać deszcz…
kap, kap, kap. Delikatne krople spadają na trawę, kwiaty. Wystawiasz rękę… deszcz spływa
po Twojej dłoni. Słyszysz delikatny szum wiatru. Wychodzi słońce. Motyle wracają nad łąkę.
Wstajesz i idziesz do domu. Czujesz się wypoczęty.
Po wysłuchaniu treści dzieci nazywają opisaną porę roku i charakterystyczne
dla niej zjawiska. Spośród wyżej zamieszczonych obrazków - kolorowe piktogramy - dzieci
wybierają te, o których słyszały w opowiadaniu: słońce, deszcz, wiatr, chmura.
A teraz wykonaj kartę pracy:

Obejrzyj film – Cykl hydrologiczny
https://www.youtube.com/watch?v=4Pcvil1sVJ8

Zadanie 4

Wiosenna niepogoda i zimowa pogoda – wprawki dramowe.
Rodzic zachęca dzieci do pokazania ruchem, gestem i mimiką prostych scenek, np.:
- Pokażcie, jak będziecie się zachowywać, gdy „złapie” cię na spacerze wiosenna ulewa.
- Pokaż, co będziesz robić w słoneczny, ciepły jesienny dzień.
- Zademonstruj, w co będziesz się bawić w słoneczny, mroźny dzień.
- Pokaż, jak należy się zachować, kiedy nadchodzi letnia burza.
Dopasuj obrazek do odpowiedniego cienia:

Zadanie 5

Co nie pasuje? – zabawa edukacyjna z kartą pracy, doskonalenie logicznego myślenia.
Dzieci opisują każdy obrazek i nazywają przedstawione pory roku. Podczas opisu używają
określeń dotyczących orientacji w przestrzeni: nad, na górze, pod, na dole, między, z boku.
Wskazują niepasujące, żartobliwe elementy na obrazkach i je zaznaczają. Może spróbują
sobie wyobrazić inne nietypowe sytuacje, w których mogłyby się znaleźć bohaterowie
ilustracji.

Zadanie 6

Wysłuchaj ciekawostek o klimacie Ziemi pt. „Klimat na świecie – ciepłe i zimne kraje” –
pogadanka przy mapie świata.

Rodzic dla orientacji zaznacza Polskę, wskazuje kontynenty. Opowiada dzieciom o pogodzie
w różnych częściach globu, pokazując wybrane miejsca i strefy:
Zaznaczono na mapie strefy, które są charakterystyczne dla danych obszarów. Przyjrzyj się
kolorom. Jak myślisz, które barwy oznaczają najcieplejszy obszar, a które – najchłodniejszy?
Dlaczego? Pogoda zależy od położenia poszczególnych obszarów, regionów względem
biegunów, gdzie jest najzimniej, i równika, gdzie nigdy nie jest chłodno, nie ma śniegu, za to
często pada deszcz. Tam nie ma pór roku. Na pustyni, np. w Afryce, najsilniej świeci słońce, a
nocą jest chłodno. Rzadko padają tam deszcze. Latem w Indiach padają ulewne deszcze, a
ulicami płyną potoki. W pobliżu biegunów zimy są bardzo długie
i mroźne, a lata – krótkie i chłodne. Tam są dwie pory roku: zima i lato. Nasz kraj znajduje
się w strefie umiarkowanej, czyli nie jest u nas ani ciepło, ani zimno, a pogoda zmienia się w
zależności od wiatru, temperatury i opadów – mamy cztery pory roku.
Zadanie 7

Prognoza pogody – zabawa dydaktyczna.
Obejrzyj z rodzicem dowolną prognozę pogody dla naszego kraju
https://www.youtube.com/watch?v=O_vkq4YaXdo
Po jej wysłuchaniu wymień zjawiska pogodowe, które się w niej pojawiły, a także inne elementy
składające się na prognozę. Po prezentacji rodzic prowadzi z dziećmi rozmowę:
- Gdzie można zobaczyć albo usłyszeć prognozę pogody?
- Kto ją prezentuje?
- Kto ją przygotowuje?
- Dla kogo jest przygotowywana?
- Czy zawsze się sprawdza?.

Następnie w uproszczony sposób tłumaczy, czym zajmuje się meteorolog, a czym – synoptyk:
Meteorolog zajmuje się pracą badawczą, analizą warunków, zjawisk atmosferycznych, a
synoptyk opracowaniem prognoz pogodowych.
Zachęcamy do wykonania pracy techniczno –plastycznej n/t prognoza pogody. Rodzic może pomóc
powycinać różne elementy zachęca aby dziecko samo stworzyło i przedstawiło swoją własną
prognozę pogody. Rysują lub wykorzystujemy z Internetu piktogramy - poniżej i z pomocą rodzica
oznaczać temperaturę. Następnie dziecko może wystąpić w roli prezentera i przedstawić prognozę
dla okolicy.

Piosenka Pogoda https://www.youtube.com/watch?v=7G7SqRUrz6Q

Zadanie 8

Jaka jutro będzie pogoda? – ciekawostki na temat przewidywania pogody i praca
konstrukcyjna – budowa wiatrowskazu.
Rodzic opowiada dziecku o sposobach odczytywania prognozy przez meteorologów, którzy w
swojej pracy wykorzystują nie tylko termometry,
deszczomierze, lecz także zdjęcia chmur z satelity.
Opowiada o sposobie odczytywania pogody z wiatru i z chmur:
Kłębiaste, delikatnie przesuwające się chmurki, które są podobne do kłębków waty, oznaczają
piękną pogodę, a szare, niskie chmury zwiastują mglisty dzień. Zbite obłoki przykrywające
cały horyzont wróżą deszcz. Także kierunek wiatru może nam podpowiedzieć zmianę
pogody. Zachodni wiatr niesie wilgoć, więc może przywiać deszczowe chmury, zaś
południowy – suche i gorące powietrze. Najprostszym sposobem, by określić kierunek wiatru,
jest zbudowanie wiatrowskazu. Można go wykonać na kilka sposobów. Najprostszy to
konstrukcja z patyka i wstążki. Trochę bardziej skomplikowany wykonuje się z kartonu,
skuwki od flamastra i druta do robienia na drutach.
A może spróbujesz wykonać taki wspólnie z rodzicem
https://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-zrobic-wiatrak-wskazujacy-kierunek-wiatru

Zadanie 9

Oberwanie chmury – historyjka obrazkowa.
Dziecko ogląda obrazki poniżej opowiadające zdarzenie z życia Hani, Huberta i ich mamy.
Konstruuje opowiadanie, wiążąc przyczyny i skutki według chronologii wydarzeń oraz
używając określeń typu: „najpierw”, „potem”, „wreszcie”, „na końcu”. Zastanawia się nad
możliwym zakończeniem. Rysuje swoją propozycje zakończenia, opowiada co rysuje. Nadaje
historyjce tytuł. Rodzic zwraca uwagę na poprawność gramatyczną formułowanych
opowiadań. Po wysłuchaniu wypowiedzi dziecko rysują po śladzie zamknięte wzory chmur i
kropelek wody. Powstałe szlaczki starannie kolorują według
własnego pomysłu.

Zadanie 10

Fabryka chmur – zabawa badawcza - doświadczenie.
Będą potrzebne czajnik bezprzewodowy, woda, szklana miska, talerz, kostki lodu,
ewentualnie latarka
Rodzic przygotowuje bezpieczne stanowisko badawcze kierując do dziecka pytania:
- Czym są chmury?
- Skąd się biorą?
- Czy można samemu je stworzyć?.
Wysłuchuje wszystkich pomysłów i propozycji dziecka. Proponuje, by w domowych warunkach
stworzyć małą chmurę. Zachęca do uważnego obejrzenia doświadczenia. Przypomina o zasadach
bezpieczeństwa w czasie badań z wykorzystywaniem gorących płynów i prosi o uważną obserwację.
Do czajnika elektrycznego wlewa zimną wodę i ją gotuje. Po zagotowaniu
przelewa ją do szklanej miski. Na misce z wodą kładzie ostrożnie talerzyk z kilkoma
kawałkami lodu. Para wodna wydobywająca się z ogrzanej wody zetknie się z zimnym
powietrzem i utworzy się chmura. Będzie lepiej widoczna, gdy zasłony w domu będą
zasłonięte, i poświeci na miskę latarką. Po zakończeniu zabawy rodzic prosi dziecko o
komentarz, opowiedzenie kolejnych etapów doświadczenia. Następnie sam tłumaczy, czym są
chmury i jak powstają:
Chmury to zbiory bardzo małych kropelek wody lub kryształków lodu – tak lekkich, że unoszą się w
powietrzu. Powstają, gdy ogrzane, wilgotne powietrze, wznosząc się, ochładza, a para ulegnie
skropleniu.
Pogoda i jej elementy:
https://www.slideshare.net/gosiaki/pogoda-i-jej-elementy97-03
link – prezentacja zawiera różne ciekawostki dotyczące pogody ale musisz go obejrzeć z
osobą dorosłą, która przeczyta ci kolejne slajdy i wytłumaczy niektóre rzeczy
Zadanie 11

Przygotowani na deszcz – karta pracy - ćwiczenie orientacji w przestrzeni i spostrzegawczości.
/ zadanie może dzieciom sprawić trudność/
Rodzic oznacza sobie i dziecku w dowolny sposób prawą dłoń - rękę / zakładając gumkę do
włosów, robiąc dowolny znak pisakiem na dłoni itp.
Stajemy np. twarzą do okna zwróceni w tę samą stronę. Wskazujemy lewą i prawą rękę.
Unosimy w bok lewą rękę i wymieniają wszystko, co ona wskazuje, czyli przedmioty
znajdujące się po lewej stronie od nich. Podobnie postępuje z prawą ręką. Jeśli dziecko myli
strony, ćwiczenie można powtórzyć kilka razy i przypomnieć, że w prawej ręce trzymasz
kredkę gdy rysujesz, piszesz, trzymasz widelec, łyżkę gdy jesz itp.
Następnie dzieci wykonują określoną liczbę kroków w prawo, a potem w lewo pod dyktando
rodzica. Odwracają się w lewą i prawą stronę, zmieniając kierunek. Dopiero po takiej rozgrzewce
rodzic zachęca do działań na karcie pracy. Dzieci wyszukują i kolorują na niebiesko
parasolki, których rączki są skierowane w lewo, a na czerwono – te skierowane w prawo.
Otaczają również żółtymi pętlami czapki z pomponem, a zielonymi czapki bez pomponów.
Następnie mogą przeliczać je i porównywać, których jest więcej.

Zadanie 12

Wysłuchanie wiersza „Wiosenny wietrzyk” J. Kulmowej jako punkt wyjścia do rozmowy na
temat wiatru. Rodzic czyta wiersz dzieciom, szczególnie intonuje „szeleszczące” wyrazy.
Wiosenny wietrzyk
Mały wietrzyk wiosenny
ledwie w drzewach zaszumi,
ledwie w krzakach zamruczy,
jeszcze gwizdać nie umie,
jeszcze się uczy.
Znalazł szczerbę w płocie – zaświstał.
Znalazł listki – zapiał na listkach.
Czasem w suchych gałęziach zatrzeszczy.
Czasem nuci, gdy zagra mu deszczyk.
Albo szemrze w zeszłorocznej trawie.
Albo szepcze tak, że milczy prawie.
Ludzie mówią wtedy: nie ma wietrzyka.
A on jest.
Tylko słucha słowika.
Po wysłuchaniu utworu dzieci odpowiadają na pytania:
- O czym jest wiersz?
- Czym jest wiatr?
- Jakie szumiące wyrazy zapamiętaliście?
- A może znasz jeszcze inne wyrazy, w których słychać wiatr?.
Następnie dzieci wraz z rodzicem próbują odnaleźć gestodźwięki, które mogą naśladować
odgłosy wiatru. Szumią na głoskach „czczcz” i „szszsz”, pocierają rękami włosy, dłonie,
części ubrania. Dopasowują odgłosy do wiersza przy powtórnym czytaniu tekstu przez
rodzica.
Rodzic przekazuje dzieciom informacje dotyczące wiatru:
Wiatr jest jednym ze zjawisk pogody. Tworzy się, gdy powietrze nagrzeje się w sposób
nierównomierny. Różnice temperatur powietrza ciepłego i zimnego powodują ruch, czyli
powstawanie wiatru. Może być delikatny albo gwałtowny. Od siły wiatru zależy jego nazwa.
Znad morza wieje lekki wiatr, zwany bryzą. Morze jest wtedy spokojne, a trawy na wydmach
lekko się poruszają. Wicher to odmiana bardzo silnego wiatru mogącego zrywać dachy i
łamać drzewa. Jego najsilniejszym przykładem jest huragan występujący tylko nad oceanem,
gdzie temperatura wody jest bardzo wysoka. W polskich górach za to czasem wieje halny,
czyli ciepły, suchy, porywisty wiatr skierowany ku dolinom.

Zadanie 13

Jak silny wiatr wpływa na otoczenie? - swobodne wypowiedzi na temat ilustracji.
Rodzic pokazuje dzieciom ilustracje wirującego tornada oraz wiatru halnego, zachęca dzieci
do swobodnych wypowiedzi na temat obrazków, które są sposobem pozyskiwania informacji
dla dziećmi.

Demonstruje na obrazkach ich skutki:
– tornado: połamane drzewa, zniszczone budynki,
– halny: zniszczone drzewa, podniesiona temperatura powietrza, szybkie topnienie śniegu zimą,
przyspieszone dojrzewanie zbóż jesienią, pogorszenie samopoczucia ludzi, np. bóle głowy.
Zadanie 14

Doświadczenie do wykonania w domu
Tornado w szklance wody – zabawa badawcza.
Rodzic proponuje eksperyment, w którym dzieci wywołają mini tornado w szklance wody.
Najpierw przeprowadzają doświadczenie wspólnie z rodzicem, a potem samodzielnie.
Do wysokiej szklanki wlewają wodę gazowaną, zapełniając 2/3 jej objętości (do narysowanej przez
rodzica kreski). Energicznie mieszają, wsypując trochę soli. Powstaną pęcherzyki, które uformują
tornado. Po wykonaniu doświadczenia dzieci opisują, co zaobserwowały, a rodzic tłumaczy w
uproszczony sposób, w jaki sposób działa zjawisko w naturalnym środowisku: tornado powstaje z
chmury burzowej, ciepłe powietrze wznosi się z bardzo dużą prędkością, w dół schodzi chłodne i
tworzy się wirujący lej.
Obejrzyj film pt. „Jak powstaje burza i tęcza” :
https://vod.tvp.pl/video/margolcia-i-mis-zapraszaja-dzis,boimy-sie-burzy,32989845

W dowolny i wybrany przez ciebie sposób wykonaj tęczę – przykłady poniżej:
albo namaluj farbami , narysuj kredkami, ulep z plasteliny itp

Zadanie 15

Tęcza i tornado – ćwiczenia grafomotoryczne. Dzieci rysują po śladzie trąbę powietrzną.
Kolorują tęczę. Rozmawiają, które z tych zjawisk jest niebezpieczne i jak wówczas należy się
zachować.
Nawiązując do obejrzanego filmu, rodzic zwraca uwagę, że tęcza czasem występuje po burzy, która
również jest niebezpiecznym zjawiskiem. Podczas burzy trzeba jak najszybciej schronić się w budynku,
w żadnym wypadku nie
wolno stawać pod drzewem lub słupem. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni, gdzie
nie ma budynków, drzew lub innych wysokich punktów, należy nawet złożyć parasol.

Utrwalenie - obejrzyj film „burza” i odpowiedz na pytanie czego nie wolno robić w
czasie burzy?
https://www.youtube.com/watch?v=bx1FKDwzUeM&feature=emb_rel_end

Zadanie 16

Rozwiąż zagadki
- Szyfrowana pogoda – rozwiązywanie zagadek o zjawiskach pogodowych.
W momencie gdy padnie prawidłowa odpowiedz rodzic można zapytać dziecko:
- co słyszysz na początku wyrazu?,
- co słyszysz na końcu wyrazu?,
- co słyszysz w środku wyrazu?,
- podziel wyraz na sylaby,
- ile jest sylab, policz je,
- nazwij usłyszane głoski,/ przegłoskuj/,
- ile występuje głosek w wyrazie, policz je,
- co przegłoskowałeś?.
Gdy słońce świeci
i deszczyk pada,
ona na niebie
cudnie się rozkłada. (tęcza)
Płyną po niebie
wielkie, kłębiaste,
czasem gradowe,
czasem pierzaste. (chmury)
Ono latem najmocniej grzeje
i sprawia, że skóra brązowieje. (słońce)
O szyby dzwoni kroplami,
muzykę cudną układa,
kiedy uważnie posłuchasz,
możesz z nim cicho pogadać. (deszcz)
Lodowe kule
z nieba spadają,
na szybach i dachach
muzykę grają. (grad)
Zadanie 17

Wykonaj kartę pracy:
- połącz krople deszczu z odpowiednimi kubeczkami, policz chmurki, ile ich jest, policz
krople, ile ich jest, nazwij kolory, policz kubeczki, ile ich jest, nazwij kolory,

,

Pokoloruj tyle kropli deszczu ile wskazuje duża chmurka.
Chmurkę gdzie pokolorowałeś najwięcej kropli deszczu pokoloruj na granatowo, a gdzie
pokolorowałeś najmniej kropli na szary

Zadanie 17

„Na niepogodę…” – ćwiczenia analizy słuchowej wyrazów /przygotowane obrazki i napisy
można wydrukować/.
Mamy przygotowane cztery kartki z obrazkami: parasol, kalosze, kurtka, kaptur.
Obok leży sześć sylab: „sol”, „lo”, „kurt”, da, kap”, pap”, z obrazków, np. „sol”, „lo”, „kurt”,
„kap”. Zadaniem dzieci jest dopasowanie sylaby do obrazka. W tym celu muszą dokonać
analizy sylabowej nazw obrazków i odczytać – „odsłuchać” wszystkie sylaby z kartoników.
Podpowiedzią mogą być wyrazy podzielone na sylaby /wyszukaj takie same sylaby/

sol
kap

lo
pap

pa-ra-sol
ka-lo-sze
Powtórz rytm – odtwarzanie graficznego rytmu.

kurt
da
kur-tka
kap-tur

Policz ile jest dżdżownic, policz ile każda ma „pierścieni”, nazwij kolory w każdej z nich,
powiedz która jest najdłuższa, a która najkrótsza, czy są dżdżownice co mają ze sobą coś
wspólnego, jeśli tak to powiedz dlaczego?
Posłuchaj piosenek:
- Idzie kwiecień - https://www.youtube.com/watch?v=Zq5Woz3TGf8
- Wiosenna poleczka - https://www.youtube.com/watch?v=8W4_2FokVHU
Obejrzyj film jakie psikusy może nam robić kwietniowa pogoda;
https://www.youtube.com/watch?v=AXNEs3UXP9Y

Muzyczna gimnastyka:
- https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
- https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
- https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ
- https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA
może po wysłuchaniu piosenek pokażesz różne ćwiczenia które wykonywały dzieci
Rozpoznaj i nazwij po obrazkach poszczególne zjawiska atmosferyczne:
https://www.dropbox.com/s/pexb7pb2vib6yny/Flashcards%20Wordcards_weather.pdf?
dl=0
Piosenka o figurach https://www.youtube.com/watch?v=Lv-1s65cgJM
Piosenka -Deszczyk pada https://www.youtube.com/watch?v=nusPMHbwlrQ
Sylabowa zabawa:
https://www.youtube.com/watch?v=kNpAIIQme9Q
Wykonaj identyczne obrazki w kratkach obok:

Pamiętajcie i ćwiczcie głoskowanie prostych wyrazów:
dzieci młodsze – krótszych typu: dom, kot, kura ,tama, dama Ala, Ela, Ola, foka ipt.,
dzieci starsze – dłuższych typu; droga, komputer, kapusta, samolot itp.

Liczcie co się da na konkretach przy różnych okazjach np.:
- ile kromek chleba zjadłeś na śniadanie,
- ile kredek leży na twoim biurku,
- ile wykonasz podskoków, itp.

