
Propozycje zajęć dla sześciolatków 
 

Temat tygodnia: W PRACOWNI MALARSKIEJ 
30.03.20r - 3.04.20r 

 
I. Wspomaganie rozwoju mowy- czy obrazy mogą 

mówić? 
Cele: 

● doskonalenie analizy i syntezy wyrazów 
● kształtowanie umiejętności słuchania i 

wypowiadania się na temat treści wiersza 
● uwrażliwienie na sztukę 

 
Zadania do wykonania: 

1. Zabawa dydaktyczna “Wyrazowa układanka”. 
Rodzic prezentuje dziecku kartkę z wyrazem 
OBRAZ. Czyta wyraz. Następnie dziecko dzieli go 
na sylaby i głoskuje. Potem dziecko wymyśla inne 
wyrazy rozpoczynające się na litery o,b,r,a,z. 
Rodzic lub dziecko wpisuje litery tworząc nowe 
wyrazy np.: 

O   B   R  A  Z 
                                  L   U   A  P   E 
                                  A   T   M  A  G 
                                       Y    A  R  A 

                 A  R 
            T  



2. Analiza i synteza wyrazów. Wyszukiwanie ukrytych 
wyrazów w wyrazach ułożonych w ćwiczeniu 
poprzednim np.: raz, ma, gar, para. 

3. Wysłuchanie wiersza Agnieszki Frączek “Gadał 
dziad do obrazu…” 

 
4.  Analiza treści wiersza ukierunkowana pytaniami 

rodzica: W jaki sposób dziadek Stach próbował 
zmusić obraz, żeby zaczął mu odpowiadać? 
Dlaczego obraz nie przemówił do dziadka?  
 
II. Zajęcia matematyczne- zabawy matematyczne 
z liczbą 10. 
 
Cele: 

● doskonalenie obliczeń w zakresie 10 
● rozwijanie umiejętności porządkowania liczb, 

uzupełniania ciągu liczbowego w zakresie 10 
 
 
 



Zadania do wykonania: 
1. Zabawa “Liczymy do 10”. Dziecko wykonuje 

polecenia rodzica: Pokaż 9 palców u rąk. Ile 
palców brakuje do 10? Ile masz palców u nóg? 
Wykonaj 10 podskoków. Klaśnij 10 razy w 
dłonie.  
Dziecko ma ułożyć przed sobą kartoniki z 
liczbami od 1 do 10.  
Dziecko ma ułożyć liczby od 4 do 10, a 
następnie ma głośno wymienić te liczby. 

2. Zabawa do wiersza Ewy Małgorzaty Skorek 
“Liczenie kwiatów”. Rodzic umieszcza planszę 
przedstawiającą 4 rzędy kwiatów. W pierwszym 
rzędzie są 4 kwiaty, w drugim jest 6 kwiatów, w 
trzecim-8, w czwartym-10. Następnie recytuje 
wiersz i w odpowiednich momentach wskazuje 
kolejne kwiaty. Zadanie dziecka polega na 
wymienianiu na jednym wydechu coraz 
większej liczby kwiatów. (Wiersz służy 
ćwiczeniom wydłużającym fazę wydechową 
podczas mówienia, utrwalaniu nawyku 
mówienia na wydechu, ćwiczeniu umiejętności 
liczenia w zakresie 10). 
 
 
 
 
 
 



 
Liczenie kwiatów 
Nad zieloną łąkę 
lecą dwa motyle. 
Oj, bardzo się cieszą, 
że tu kwiatów tyle. 
 
Kolorowe kwiaty 
cztery zobaczyły. 
Nabrały powietrza, 
do czterech liczyły: 
-Jeden, dwa, trzy, cztery. (dziecko liczy) 
 
Ale pięknych kwiatów 
jest więcej na łące. 
Liczyły do sześciu 
kwiatuszki pachnące: 
-Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. (dziecko liczy) 
 
Poleciały dalej 
na skraj cudnej łąki. 
A tu nowy dywan 
ścielą kwiatów pąki. 
 
Radosne motyle 
buzie otworzyły. 
Powietrze wciągnęły, 
do ośmiu liczyły: 
-Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. (dziecko 
liczy) 
 
Teraz razem z dziećmi 
będą kwiaty liczyć. 
Liczyć do dziesięciu. 
Będą wspólnie ćwiczyć: 
-Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 
dziesięć. (dziecko liczy) 
 



 
III. Wspomaganie rozwoju mowy- poznajemy literę f, F. 
 
Cele: 

● doskonalenie umiejętności wypowiadania się na 
podstawie ilustracji 

● poznanie kształtu litery f, F 
● rozwijanie umiejętności analizy i syntezy 

wzrokowo-słuchowej 
● nauka wyodrębniania głoski w nagłosie, śródgłosie i 

wygłosie 
● wielozmysłowe poznanie liter 
● nauka na pamięć rymowanki 
● rozwijanie zainteresowania czytaniem 
● układanie wyrazów z poznanych liter 
● odwzorowywanie kształtu litery f, F 
● kształtowanie umiejętności analizy i syntezy 

głoskowej i sylabowej 
● doskonalenie umiejętności czytania 

 
Zadania do wykonania: 

1. Omówienie ilustracji przewodniej z podanej karty 
pracy 



 



Pytania dla dzieci do ilustracji: 
❖Co trzyma w rękach chłopiec? 
❖Jak ma na imię chłopiec? 
❖W co jest ubrany Franek? 
❖Co przedstawia obraz, który wisi nad psem? 

2. Czytanie tekstu w chmurce. (karta pracy) 
3. Dzielimy wyrazy: farby, Franek na sylaby i na 

głoski. Proszę o zwrócenie uwagi dziecku, że 
głoska “f” jest spółgłoską. 

4. Czytanie globalne wyrazów: farby, Franek. 
5. Zabawa ruchowa “Znajdź swój kolor”. Rodzic 

rozkłada na podłodze różnokolorowe kartki. Dziecko 
porusza się między nimi w rytmie muzyki do 
biegania. Na przerwę w muzyce dziecko staje przy 
kartce, która jest w jego ulubionym kolorze i kończy 
zdanie: “wybrałem/wybrałam kolor np. czerwony 
ponieważ kojarzy mi się on z …” 

6. Wyszukiwanie w tekście wierszyka litery f, F. (karta 
pracy)  

7. Nauka wierszyka na pamięć. (karta pracy) 
8. Kolorowanie rysunków, w których nazwach słychać 

głoskę “f”. (karta pracy) 



 
 
 



9. Pisanie litery f, F po śladzie (ćwiczenie 1) 
10. Utrwalenie analizy i syntezy wyrazów z nowo 

poznaną głoską (ćwiczenie 2) 
11. Czytanie tekstu z poznanych liter (ćwiczenie 3) 



 
 



IV. Zajęcia matematyczne- kolorowa 
matematyka 
 
Cele: 

● doskonalenie umiejętności dodawania w 
zakresie 10 

 
Zadania do wykonania: 

1. Policz, ile jest razem kulek. Napisz wyniki na 
kartkach. (karta pracy) 



 
2. Samodzielne pisanie liczby 10 (karta pracy) 



 
 
 
V. Zajęcia przyrodnicze- rysujemy przyrodę 



 
Cele: 

● rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania 
elementów przyrody 

● rozwijanie spostrzegawczości podczas 
wyszukiwania charakterystycznych cech wiosny 

● kształtowanie umiejętności plastycznych 
 
Zadania do wykonania: 

1. Obserwowanie przez okno otaczającej przyrody. 
Rozmowa z dzieckiem- nazywanie roślin, 
opisywanie ich wyglądu, wskazywanie cech 
charakterystycznych dla danej pory roku- wiosny. 

2. Rysowanie kredkami wiosennego krajobrazu. 
Inspirowanie się wyglądem najbliższego otoczenia. 
Dziecko próbuje uzasadnić, dlaczego 
przedstawiony krajobraz jest wiosenny. 

 
VI. Zajęcia plastyczne- zabawa kolorami 
 
Cele: 

● kształtowanie umiejętności plastycznych  
● poznawanie sposobów otrzymywania barw 

pochodnych 
● rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego 

 
 
Zadania do wykonania: 



1. Dziecko otrzymuje słoiki z farbami w kolorach 
podstawowych (żółtym, niebieskim i czerwonym), 
duży arkusz papieru oraz szeroki pędzel. Dziecko 
maluje farbami kolorowe- poziome i pionowe pasy. 

2. Zabawa plastyczna “Mieszamy kolory”. Rodzic prosi 
aby dziecko teraz malowało pasy w taki sposób, 
żeby kolory nachodziły na siebie. Pyta, jakie kolory 
otrzymało gdy połączyły się farby: niebieska i żółta 
(kolor zielony), czerwona i niebieska (kolor 
fioletowy), czerwona i żółta (kolor pomarańczowy). 
 

Dodatkowe propozycje zadań:  
 

1. Rozwiązanie zagadki. Zabawa “Kolorowe kleksy”. 
 

U malarza na palecie 
kolorowe tworzą plamy. 

Kiedy pędzel w nich zanurzy, 
zaraz obraz piękny mamy. (farby) 

 
Dziecko otrzymuje kartkę A3 i składa ją na pół. 
Następnie na środku kartki (na linii zgięcia) wyciska 
trochę farby. Składa kartkę i mocno rozprowadza farbę 
we wszystkich kierunkach. Po chwili rozkłada swoją 
kartkę i domalowuje dowolne elementy do powstałej 
barwnej plamy tak, aby powstał śmieszny stworek. 
Dziecko nadaje imię swojemu stworkowi. 
 



2. Zabawa relaksacyjno- wyciszająca “Malownicza 
podróż”. Dziecko kładzie się wygodnie na dywanie i 
rozluźnia się. Rodzic opowiada przyciszonym 
spokojnym głosem: 

 
Wyobraź sobie, że jesteś w czarodziejskiej krainie kolorów. Widzisz 
przed sobą zielone łąki, wzgórza pokryte kolorowymi kwiatami, a dalej 
ciemnozielony las. Właśnie na błękitnym niebie pojawiła się tęcza. Jest 
tak cicho…, tak pięknie… I nagle wszystko staje staje się czerwone. Ten 
kolor otacza Cię, a potem powoli zmienia się w kolor pomarańczowy. 
Cudowny widok… Teraz wszystko staje się żółte. Drzewa i łąki świecą 
na żółto. I znów pojawia się zieleń. Przeciągasz się i ziewasz. Czujesz 
się wypoczęty i zadowolony. 
 
Rodzic rozmawia ze swoim dzieckiem na temat przeżyć 
towarzyszących mu podczas słuchania opowiadania. 
 

3.  Zabawa “Kolory”. Rodzic przygotowuje kartki z 
dowolną ilością nazw kolorów. Dziecko biega 
swobodnie. Na sygnał rodzica- nazwę dowolnego 
koloru, szybko szuka przedmiotów w danym kolorze 
i kładzie je na odpowiedniej kartce. 
 

4.  Wysłuchanie wierszyka logopedycznego Agnieszki 
Frączek “Werka- aferka”. 
 

 
 
 
 
 



Werka - aferka 
Gwałtu, rety! Jest afera! 
Bo tu wyje wiatr, a Wera 

zamiast zmykać, wdziała wrotki, 
w warkoczyki wpięła frotki 

i na wrotkach mknie przez płotki! 
 

Aż fruwają jej warkocze, 
a we wrotkach wiatr furkocze… 

 
Gwałtu, rety! Jest afera, 

bo na wrotkach pędzi Wera! 
 

Wrotki wry!, 
frotki fry!... 

 
A wiatr w tyle został, zły. 

 
Rodzic jeszcze raz czyta wierszyk, a dziecko 
wysłuchuje w nim wyrazy, w których jest litera “f” 
(afera, frotki, fruwają, furkocze, fry). 
Dziecko dokonuje analizy sylabowej i głoskowej 
wybranych wyrazów.  
Rodzic razem z dzieckiem powtarza tekst 
wierszyka. 
 

5. Tworzenie zdrobnień wyrazów z literą “f: np.: fajka 
(fajeczka), fotel (fotelik), szafa (szafka), flet (flecik), 
fasola (fasolka) itd. 
 



6. Ćwiczenie logopedyczne. Dziecko powtarza wiersz 
za rodzicem. 

 
Maszeruje szara kurka. 

Trudna droga, stroma górka. 
Nagle trach! I gruch! I stuk! 
Piorun trafił prosto w stóg. 
A co z kurką? Co u kurki? 
Nic. Dostała gęsiej skórki. 

 
7. Zabawa “Układamy nowe wyrazy”. Rodzic 

przygotowuje dziecku kartoniki z literami. Następnie 
układa z liter wyraz kot. Czyta go. Prosi, żeby 
dziecko powiedziało go głoskami. Wspólnie 
zastanawiają się, jak należy przestawić litery, żeby 
powstał z nich inny nowy wyraz- kto. Rodzic prosi, 
aby dziecko w ten sam sposób utworzyło nowe 
wyrazy z takich wyrazów jak np.: zła (łza), kos 
(sok), rano (nora), tarka (katar), kar (rak). 

 
Zadania z języka angielskiego: 
 
Nauka i utrwalanie podanych wyrazów i zwrotów 
❖Hello!- Cześć! 
❖Good morning- Dzień dobry 
❖Hello Tom!- Cześć Tom! 
❖Hello Keri!- Cześć Keri! 
❖Goodbye- Do zobaczenia 
❖Bye- do widzenia  



❖Goodnight- Dobranoc 
❖How are you?- Jak się masz? 
❖I’m fine. Thank you- Czuję się dobrze, dziękuję 
❖I’m OK- U mnie wszystko w porządku 
❖I’m not very well- Nie czuję się dobrze 
❖What is it?- Co to jest? 
❖This is a cat- To jest kot 
❖Cat- kot 
❖Dog- pies 
❖Cow- krowa 
❖Horse- koń 
❖Duck- kaczka 
❖Fish- ryba 
❖Butterfly- motyl 
❖Bee- pszczoła 
❖Sun- słońce 
❖Flower- kwiatek 
❖Tree- drzewo 
❖Spring- wiosna 

 
Rodzic podaje dziecku słowa po angielsku, a dziecko 
ma za zadanie podać polski odpowiednik. Następnie 
odwracamy sytuację. Rodzic podaje dziecku słowo po 
polsku, a dziecko ma przetłumaczyć je na język 
angielski np. Co oznacza słowo dog? (pies) Jak po 
angielsku powiesz dobranoc? (goodnight) 


