
Propozycje zajęć dla sześciolatków 
 
Temat tygodnia: LUBIĘ KSIĄŻKI 
 

I. Wspomaganie rozwoju mowy- poznajemy literę r R 
 
Cele: 

● doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie 
ilustracji 

● poznanie litery r R 
● rozwijanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej oraz 

umiejętności czytania  
● wielozmysłowe poznawanie litery 

 
Zadania do wykonania: 

1. Omówienie ilustracji przewodniej z podanej karty pracy 



 
Pytania dla dzieci do ilustracji: 
❖ Co to za miejsce? 
❖ Na czym są ustawione książki w bibliotece? 



❖ Jak ma na imię chłopiec w okularach, jeśli jego imię 
rozpoczyna się głoską “r”? 

❖ Komu Robert podaje książkę? 
❖ Jakie zwierzę jest narysowane w książce leżącej przed 

dziewczynką? 
2. Dzielimy z dzieckiem wyrazy regał, Robert na sylaby i głoski. 

Proszę o zwrócenie uwagi dziecku, że głoska “r” jest spółgłoską. 
3. Wyszukujemy z dziećmi nowych wyrazów na głoskę “r”. 
4. Zabawa ruchowa- dziecko maszeruje z książką na głowie w rytmie 

wyklaskiwanym przez rodzica. Rodzic wymawia różne słowa i gdy 
dziecko usłyszy słowo zaczynające się na głoskę “r”- zatrzymuje 
się. Po tym następuje zamiana ról. 

5. Wyszukiwanie w tekście wierszyka litery r R. Nauka rymowanki na 
pamięć. 

6. Kolorowanie rysunków, w których nazwach słychać głoskę “r”. 



 
 
 
 
 



II. Wspomaganie rozwoju mowy- jak powstaje książka? 
 
Cele: 

● utrwalenie obrazu graficznego litery r R 
● poznanie sposobu pisania małej i wielkiej litery r R 
● doskonalenie analizy i syntezy głoskowej 
● rozwijanie umiejętności czytania 

 
Zadania do wykonania: 

1. Zabawa w skojarzenia. Z czym kojarzy Ci się słowo “książka”? 
Dziecko podaje jak najwięcej określeń związanych ze słowem 
“książka”. 

2. Oglądanie różnych książek dla dzieci, porównywanie wyglądu, 
omówienie budowy: okładka, strona tytułowa, autor, tekst 
(opowiadanie, wiersz), ilustracje, spis treści. 

3. Zabawa- kto przygotowuje książkę? Rodzic wypowiada nazwę 
zawodów: autor, redaktor, ilustrator. Dziecko wskazuje w którym 
miejscu w słowie słychać głoskę “r”( na końcu, na początku i na 
końcu, w środku i na końcu). 

4. Wspólne wyszukiwanie nowych wyrazów rozpoczynających się na 
głoskę “r”, z głoską “r” w środku i  z głoską “r” na końcu. 

5. Układanie litery r R ze sznurka. 
6. Pisanie litery r R po śladzie. (ćwiczenie 1) 
7. Głoskowanie wyrazów: raki, krowa, tor i kolorowanie na niebiesko 

okienek odpowiadających głosce (literze) “r”. (ćwiczenie 2) 
8. Czytanie tekstu. (ćwiczenie 3) 



 
 
 
 

 



III. Zajęcia przyrodnicze- rozmawiamy o krukach. 
 
Cele: 

● poszerzanie wiadomości na temat kruków 
● zapoznanie z pojęciem “biały kruk” 
● rozwijanie sprawności grafomotorycznej 

 
Zadania do wykonania: 
 

1. Przekazanie informacji dziecku na temat kruków. 
 
Kruki to duże ptaki, które przebywają w Polsce przez cały rok. Żyją na 
terenach leśnych, wśród łąk, a nawet w górach. Budują duże gniazda na 
szczycie wysokich drzew, np. sosen, a w górach- na półce skalnej. 
Spotyka się też gniazda krucze na słupach energetycznych (tak jak 
gniazda bocianie). Długość ciała kruka wynosi około pół metra a jego 
waga około jednego kilograma. Czarne pióra tych ptaków mają 
metaliczny połysk. Samce nie różnią się od samic, ale kiedy spotyka się 
je w parach, to zawsze osobnik będący solidniejszej budowy jest 
samcem. Ich mocny dziób sprawia, że poradzą sobie z każdym 
pożywieniem, a są wszystkożerne. Bogactwo głosów kruka jest 
zadziwiające. Każda para ma swój specyficzny repertuar. Ich dźwięczne, 
gardłowe krakanie słychać z daleka. 
 

2. Zabawa ruchowa z dzieckiem. Przy dźwiękach spokojnej muzyki 
dziecko porusza się jak ptak. Na hasło “kruki do gniazd” dziecko 
siada na poduszce i głośno kracze. 

3. Rodzic pokazuje dziecku bardzo starą książkę i wspólnie ogląda ją 
z dzieckiem. Wyjaśnia dziecku, że niektóre wartościowe książki, 
które trudno jest kupić czy znaleźć, są nazywane “białymi 
krukami”, aby podkreślić ich rzadkość. Wiadomo, że biały kruk 
zwykle nie występuje w przyrodzie choć mogą się zdarzać 
pojedyncze przypadki białych ptaków. 

4. Rodzic wyszukuje w internecie zdjęcia kruków i pokazuje je 
dzieciom. Dziecko swobodnie wypowiada się. 



5. Obserwowanie ptaków przez okno i nazywanie ich wraz z 
dzieckiem. 

 
IV. Zajęcia matematyczne- poznajemy liczbę 10. 
 
Cele: 

● kształtowanie pojęcia liczby 10 w aspekcie kardynalnym i 
porządkowym 

● nauka pisania liczny 10 
● doskonalenie umiejętności liczenia 
● kształtowanie logicznego myślenia 

 
 

 
Zadania do wykonania: 

1. Słuchanie i nauka na pamięć rymowanki o liczbie 10.  
2. Wyszukiwanie na ilustracji zbiorów 10-cio elementowych (lampy, 

kwiaty doniczkowe, regały na książki, dzieci, liczba książek na 
pierwszym regale z lewej strony) 



 
 
 
 



3. Tworzenie zbiorów dziesięcioelementowych z guzików, patyczków 
lub innych liczmanów. 

4. Nauka pisania liczby 10- pisanie liczby 10 po śladzie. 
Numerowanie książek (ćwiczenie 1) 

5. Kolorowanie dziesiątej książki od lewej strony (ćwiczenie 2) 
 



 
 
 
 

 



6. Zabawa “liczydła z guzików”- rozkład liczby 10 na składniki. 
Dziecko w parze z rodzicem nawleka na nitkę 10 guzików tworząc 
w ten sposób własne liczydło. Przesuwając guziki tam i z 
powrotem wzdłuż nitki otrzymujemy różne zestawienia liczb np. 
5-2-1-2, 2-5-3 itd. Zapisujemy jak najwięcej takich kombinacji. 

7. Wykonanie ćwiczenia. Łączenie kropek oznaczonych numerami od 
0 do 10. Rysowanie ulubionego bohatera książkowego. 
 

 
 



8. Zabawa. Rodzic pokazuje dziecku kartki z różnymi liczbami. 
Dziecko ma za zadanie wykonać tyle np. skoków na prawej nodze, 
lewej nodze, skoki obunóż, pajacyki, ile wskazuje liczba na kartce. 

 
V. Zajęcia plastyczno- techniczne- projektujemy okładkę. 
 
Cele: 

● rozwijanie umiejętności wypowiadania się w różnych techikach 
plastycznych 

● kształtowanie wrażliwości dotykowej i kreatywności poprzez 
tworzenie sensorycznej okładki książki 

 
Zadania do wykonania: 

1. Rodzic daje kartkę dziecku, na której napisany jest już tytuł książki 
którą dziecko lubi np. calineczka. Wykorzystujemy różne materiały 
np. bibułę, kawałki filcu, gąbki, papier kolorowy, plastelina, farby, 
krepina, guziki, kawałki materiałów, którymi dziecko może 
udekorować według własnego pomysłu okładkę książki. 

 
 
Dodatkowe propozycje zadań: 
 

1. Ćwiczenia logopedyczne utrwalacjące wymowę głoski “r”. 
Naśladowanie. 
❖ wołania woźnicy: prrr, prrr 
❖ głosu budzika: trrr, trrr 
❖ mruczenie kota: mrrr, mrrr 
❖ dzwonka roweru: drrr, drrr 

 
2. Doskonalenie spostrzegawczości i sprawności manualnej: 
wyszukiwanie w gazetach litery r R. Wycinanie i wklejanie na 
kartkę. 
 
3. Recytowanie rymowanki w trzech rejestrach głosu: niskim, 
średnim i wysokim 



 
 
4. Rozpoznawanie książek przez dzieci po wysłuchaniu ich 
krótkiego fragmentu. Rodzic czyta wycinek tekstu różnych bajek, a 
dziecko próbuje podać ich tytuły. 
 
5. Scenki pantomimiczne “Jaka to postać”? Dziecko przedstawia 
ruchem, mimiką i gestem postacie z bajek, a rodzic odgaduje. 
Później następuje zamiana ról i rodzic jest mimem. 
 
6. Słuchanie fragmentu utworu A. Vivaldiego “Cztery pory roku: 
Wiosna”. Omówienie utworu: jaki jest ten utwór? w jaki nastrój Cię 
wprowadził? jak się czułeś/czułaś słuchając go? jakie instrumenty 
usłyszałeś/usłyszałaś?  
Ponowne wysłuchanie utworu “Cztery pory roku: Wiosna”. Rodzic 
prosi, aby dziecko zamknęło oczy podczas słuchania i podczas 
słuchania zastanowiło się, co przedstawia muzyka.  
Malowanie farbami tego, co może przedstawiać muzyka.  
Dziecko wypowiada się na temat powstałej pracy. 
 
7. Pisanie poznanych liter. Dziecko otrzymuje kartkę i ołówek. 
Zadaniem dziecka jest pisanie liter dyktowanych przez rodzica. 
Wspólne ocenianie wykonanego zadania. 
 



8. Wykonanie wiosennego kwiatka. Potrzebne materiały: krepina 
lub bibuła w różnych kolorach, wata, nici, taśma klejąca lub klej, 
nożyczki, patyczki od szaszłyków.  
Kolejne czynności: 
❖ formuujemy kuleczkę z waty, owijamy ją żółtą krepiną, 

zakręcamy mocno końcówkę na dole tak, aby krepina nie 
rozwinęła się 

❖ pasek czarnej krepiny długości około 10 cm i szerokości 3 
cm nacinamy z jednej strony a ponacinane końcówki 
skręcamy w niewielkie pręciki; owijamy żółte środki i 
zawiązujemy nicią 

❖ pas bibuły długości ok. 40 cm i szerokości 4 cm składamy i 
nacinamy w kształcie fali- płatków, a następnie owijamy 
środek kwiatka, mocujemy na patyczku od szaszłyków i 
zawiązujemy nitką 

❖ patyczek owijamy zieloną bibułą, końcówki sklejamy taśmą 
lub klejem 

❖ formuujemy płatki kwiatka wywijając je do dołu 
Wiosenny taniec z kwiatkiem do dowolnej muzyki. 

 
9. “Rysowana bajeczka”. Rodzic opowiada, a dziecko rysując na kartce 
przedstawia treść opowieści. 
 
W pewnej wiosce mieszka dziewczynka o imieniu Renata. Renata ma 
długie, złote włosy, błękitne oczy i zawsze nosi ze sobą zielony kuferek, 
w którym ma swoje skarby. 
Renata mieszka w domku- widać czerwony dach , dwa okna i brązowe 
drzwi. Z prawej strony domu jest park, w którym zakwitły fioletowe 
krokusy. Z lewej strony domu jest staw.  
Nad stawem spaceruje bocian, który przyleciał już z ciepłych krajów. 
Domu pilnuje pies- Reksio. Jest on biały w czarne łaty. 
 
Dziecko opowiada narysowaną bajkę. 


