
Propozycje zajęć dla sześciolatków 
Temat tygodnia: WIELKANOC 

06.04.20r. -10.04.20r. 
 
I. Zajęcia techniczne- przygotowujemy pisanki 

 
Cele: 

● kultywowanie tradycji wielkanocnych 
● przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas 

posługiwania się narzędziami 
● rozwijanie wyobraźni i kreatywności podczas 

wykonywania zadań technicznych 
 
Zadania do wykonania: 

1. Wysłuchanie wiersza Doroty Gellner “Pisanki” 
Pisanki 
Patrzcie, 

ile na stole pisanek! 
Każda ma oczy 

malowane, 
naklejane. 

 
Każda ma uśmiech 

kolorowy 
i leży na stole grzecznie, 

żeby się nie potłuc 
przypadkiem 

w dzień świąteczny. 
 

Ale pamiętajcie- 
pisanki 

nie są do jedzenia! 
Z pisanek się wyklują 

ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA! 

 



2. Rozmowa inspirowana tekstem wiersza. Jak 
wyglądały pisanki opisane w wierszu? Jak myślisz, 
skąd się wzięła nazwa “pisanki”? Co się wykluwa z 
pisanek? Z czym się Tobie kojarzą (co Tobie 
przypominają) kolorowe pisanki?  

       Wymyśl rym do słowa “pisanka” lub “pisanki”. 
3. Prezentacja różnych rodzajów jajek wielkanocnych. 

Wyjaśnienie pojęć: pisanka, kraszanka, nalepianka. 
 

 
Pisanki- jajka pokryte wzorami wykonanymi 
roztopionym woskiem. Potocznie nazwa wszystkich 
kolorowych jajek wielkanocnych, bez względu na to 
w jaki sposób zostały wykonane. 

 
 
 

 



 
Kraszanki (byczki, malowanki)- jajka barwione na jeden 
kolor, pokryte wzorami wyskrobywanymi cienkim, ostrym 
nożykiem 
 
 

 



 
 
Nalepianki- jajka ozdabiane wycinankami z kolorowego 
papieru 
 

4.  Wykonanie pisanek. Proszę o przygotowanie 
wydmuszek dla dziecka i dla siebie oraz materiałów 
do ozdabiania np.: papier kolorowy, filc, naklejki 
samoprzylepne, brokat, krepina, bibuła, ścinki 
materiałów, wata, kolorowe flamastry, klej itp.  
Zadaniem rodzica i dziecka jest ozdobienie swojej 
wydmuszki, każdy według własnego pomysłu. 

5.  Zabawa ruchowa “Kury i koguty”. Dziecko porusza 
się swobodnie po pokoju. Na hasło “kurka” 
wykonuje przysiad i porusza się drobnymi krokami. 
Na hasło “kogut” staje na baczność i naśladuje 
pianie koguta. 

 

 



II. Wspomaganie rozwoju mowy- poznajemy literę j, J 
 
Cele: 

● doskonalenie umiejętności wypowiadania się na 
podstawie ilustracji 

● poznanie kształtu litery j, J 
● nauka pisania litery j, J 
● doskonalenie analizy i syntezy głoskowej 
● rozwijanie analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej 
● wyodrębnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i 

wygłosie 
● wielozmysłowe poznanie liter 
● rozwijanie zainteresowania czytaniem 

 
Zadania do wykonania: 

1. Omówienie ilustracji przewodniej (karta pracy) 

 



 
Pytania dla dziecka do ilustracji: 
❖Co chce kupić chłopiec? 
❖Jaką potrawę zamierza przyrządzić 

dziewczynka? 

 



❖Jakich produktów potrzebuje, żeby usmażyć 
omlet? 

❖Jakie inne produkty spożywcze znajdują się w 
sklepie? 

❖Jak ma na imię dziewczynka, a jak chłopiec? 
(na początku ich imion słyszymy głoskę “j”) 

2. Szukanie na ilustracji elementów w których nazwie 
słychać głoskę “j” w nagłosie np. jabłka, jogurt 
śródgłosie np. jajecznica i wygłosie np. olej (karta 
pracy) 

3. Dzielimy wyrazy “jajko”, “Jacek” na sylaby i na 
głoski. Składamy wyrazy z głosek i sylab. 

4. Kolorowanie na niebiesko okienek odpowiadających 
głosce (literze) “j”. (karta pracy) 

5. Czytanie wyrazów “jajko”, “Jacek”. 
6. Wyszukiwanie w tekście wierszyka litery j, J. 

(ćwiczenie 1) 
7. Nauka wierszyka na pamięć (ćwiczenie 1) 
8. Kolorowanie rysunków, w których nazwach słychać 

głoskę “j” 

 



 
 
 

 



9.  Pisanie litery j, J po śladzie (ćwiczenie 1) 
10. Głoskowanie wyrazów: jagody, lejek, olej i 

kolorowanie na niebiesko okienek oznaczających 
głoskę “j” (ćwiczenie 2) 

11. Czytanie tekstu z poznanych liter (ćwiczenie 3) 
12. Układanie na dywanie litery j, J ze wstążki 

 



 
 

 



III. Zajęcia społeczne- właściwe zachowanie przy 
stole 
 
Cele: 

● rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się 
przy stole 

● utrwalanie zasad prawidłowego nakrywania do stołu 
 
Zadania do wykonania: 

1. Wysłuchanie wiersza Maciejki Mazan “Prosiaczek 
Tadek” 

Prosiaczek Tadek 
Patrzcie, to prosiaczek Tadek. 

Zaraz będzie jadł obiadek. 
Jejku, jejku, co za zwierzak! 
Ryjkiem będzie jadł z talerza! 

A widelec, łyżka, nóż? 
Nie używa ich i już! 

A serwetka? Bez serwetki! 
Zjadł obiadek, dwie wuzetki, 

potem wstał, nie podziękował. 
Tadku, jakżeś się zachował? 
- Jak prosiaczek, bo prosiaki 
właśnie mają zwyczaj taki. 

Ale gdybym był chłopczykiem, 
siadłbym prosto za stolikiem, 

bez mlaskania i sztućcami 
zjadłbym obiad z rodzicami. 
A na koniec bym koniecznie 

podziękował, bo to grzecznie. 
 
 

 



2. Rozmowa rodzica z dzieckiem inspirowana tekstem 
wiersza. Dlaczego Tadek został w wierszyku 
porównany do prosiaczka? Jakimi słowami należy 
rozpoczynać i kończyć posiłek? Jak należy siedzieć 
przy stole podczas posiłków? Kto najczęściej 
przygotowuje dla Ciebie śniadanie, obiad i kolację? 
Co to znaczy kulturalnie zachowywać się przy 
stole? 

3.  Ćwiczenia z dzieckiem w nakrywaniu do stołu. 
Rodzic pokazuje dziecku prawidłowe ułożenie 
sztućców wokół talerza. Następnie dziecko 
otrzymuje talerz, łyżkę, widelec oraz nóż i 
przygotowuje swoje miejsce przy stole do posiłku. 
Rodzic sprawdza poprawność w wykonaniu 
zadania. 

4. Nauka posługiwania się nożem i widelcem oraz 
układania ich po skończonym posiłku 

5. Wspólne zjedzenie posiłku- przestrzeganie 
omówionych zasad. 

 
IV. Zajęcia matematyczne- uczymy się odejmować 
 
Cele: 

● poznanie pojęcia odejmowania i znaku “-” 
● nauka odejmowania w zakresie 10 
● rozwijanie zainteresowań matematycznych 
● ćwiczenie pamięci 

 



● doskonalenie umiejętności kolorowania według 
kodu 

● rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w 
zakresie 10 

 
Zadania do wykonania: 

1. Czynności praktyczne na liczmanach (patyczki, 
kredki, kasza) wprowadzają pojęcie odejmowania. 

Rodzic mówi: Mam tu patyczki, kilka z nich odsuwam. 
Czy mam ich więcej czy mniej? Co zrobiłem/zrobiłam? 
Dziecko nazywa wykonaną czynność. 
Mam tu kredki, kilka schowam w szufladzie. Czy mam 
teraz więcej, czy mniej kredek? Co z nimi 
zrobiłem/zrobiłam? 
W tej torebce mam kaszę. Trochę jej odsypię. Czy w 
torebce mam tyle samo kaszy, ile było na początku? Co 
się stało z kaszą?  
Jakie czynności wykonywałem/wykonywałam?  
Co się działo z liczbą przedmiotów, które Tobie 
pokazywałem/pokazywałam? 

2.  Wprowadzenie znaku “-”. (karta pracy) 
❖Rodzic czyta wierszyk o odejmowaniu. Wyjaśnia 

znaczenie pojęcia “redukuję”.  
❖Pokazuje znak “-” 
❖Analiza zadania o pisankach i zapisanie go 

symbolami matematycznymi. 

 



3. Wykonanie działań na odejmowanie na podstawie 
ilustracji. Skreślanie tylu elementów, ile wskazuje 
druga liczba w działaniu. (ćwiczenie 1) 

 

 



4. Wykonywanie działań na odejmowanie 
zilustrowanych na rysunku (ćwiczenie 1) 

5. Przeliczanie i rysowanie o dwa elementy mniej niż 
jest na poprzednim rysunku (ćwiczenie 2) 

 

 



6. Dodawanie i odejmowanie z wykorzystaniem 
patyczków. Dziecko postępuje zgodnie z 
poleceniem rodzica np.:  

Połóż przed sobą 4 patyczki. Dołóż 1. Ile masz razem 
wszystkich patyczków? 
Połóż przed sobą 8 patyczków. Dołóż 2. Ile masz razem 
wszystkich patyczków? 
Połóż przed sobą 3 patyczki. Odsuń 2. Ile patyczków 
Tobie zostało? 
Połóż 7 patyczków. Schowaj 6. Ile masz teraz 
patyczków? itd. 

7. Układanie działań do ilustracji (ćwiczenie 1) 
8. Odejmowanie w zakresie 10. Kolorowanie kredek 

według kodu (ćwiczenie 2) 

 



 

 



9. Zabawa “Dodaj i odejmij”. Dziecko otrzymuje kartkę 
i zapisuje na niej dowolną liczbę od 4 do 6. Rodzic 
podaje polecenia. Do każdego polecenia dziecko 
zapisuje działanie i wykonuje obliczenia np.: 

❖Dodaj do swojej liczby 3. 
❖Odejmij od swojej liczby 4. 
❖Dodaj do swojej liczny 0. 
❖Odejmij od swojej liczby 2 itd. 

 
Dodatkowe propozycje zajęć: 
 

1.  Tworzenie mapy pamięci do hasła WIELKANOC. 
Potrzebne będą do tego: czasopisma w których są 
ilustracje (zdjęcia) o tematyce wielkanocnej oraz 
kartka A3 z hasłem “WIELKANOC”.  
Dziecko wycina ilustracje, które kojarzą mu się z 
wielkanocą i przykleja je wokół hasła. Rodzic 
rozmawia z dzieckiem na temat wykonanej pracy, 
oraz wielkanocnych zwyczajów. 

2.  Doświadczenie “Jajko w solance”. Potrzebne: 2 
jednakowe słoiki, 2 surowe jajka, dzbanek z wodą i 
sól. Dziecko każdy słoik napełnia do połowy wodą. 
Następnie do jednego z nich wkłada jedno jajko. 
Dziecko obserwuje, że jajko opada na dno. Teraz 
prosimy dziecko, aby do drugiego słoika wsypało 
kilka łyżek soli i dobrze ją wymieszało (powinien 
powstać roztwór nasycony- dodajemy soli do 
momentu, w którym przestanie rozpuszczać się w 

 



wodzie, a na dnie pozostanie solny osad). Potem 
wkłada do tego słoika drugie jajko. Dziecko 
obserwuje, że w osolonej wodzie jajko unosi się na 
powierzchni (po dodaniu soli gęstość wody wzrosła, 
stała się większa niż gęstość jajka). Rodzic może 
nawiązać w rozmowie do kąpieli w słonym Morzu 
Czarnym lub w Morzu Martwym, w którym 
unoszenie się na wodzie jest łatwiejsze. 

3.  Kolorowanie pisanki zgodnie ze wzorem. 
(ćwiczenie1) 

4. Ćwiczenie grafomotoryczne. Rysowanie po śladzie 
wzorów literopodobnych. (ćwiczenie 2)  

 



 

 



5.  Wysłuchanie wiersza Maciejki Mazan “Wielkanoc”. 
 

Wielkanoc 
W świątecznym koszyczku 

w wielkanocny ranek 
zerka zza serwetki 
cukrowy baranek. 

Jak ten dom się zmienił! 
Bukszpan się zieleni, 
pyszności od rana: 
baba lukrowana, 

o! pisanki w szlaczki, 
i żółte kurczaczki, 

i mazurki wszędzie, 
i żur z jajkiem będzie, 
a te bazie w dzbanku 
jak stado baranków! 

Rozmowa kierowana na temat wiersza. Jakie elementy 
związane z wielkanocą pojawiły się w wierszu? Jakie 
kolory widziałaś/widziałeś gdy słuchałaś/słuchałeś 
wierszyka? Co powinno się znaleźć na wielkanocnym 
stole?  
Rodzic ponownie czyta wiersz. Następnie dziecko rysuje 
do niego ilustrację, starając się wiernie oddać jego treść. 
 

 



 
6. Dziecko swobodnie wypowiada się na temat 

zawartości i wyglądu wielkanocnego koszyka. 
Rodzic wyjaśnia wielkanocną symbolikę. 
Jajko- symbol życia, siły, miłości i płodności. 
Baranek- symbol zmartwychwstałego Jezusa 
Chleb- symbol ciała Chrystusa, oznaka dostatku i 
dobrobytu 
Chrzan- symbol siły fizycznej 
Sól- symbol dostatku i gościnności 
Wędlina- symbol zdrowia, płodności i dostatku 
Bukszpan- symbol trwałości życia i nieśmiertelności 
 

7.  Rysowanie wielkanocnego koszyczka. 

 



 
 
 
 
 

 



Zadania z języka angielskiego: 
 
Nauka i utrwalanie podanych wyrazów i zwrotów: 
❖colors- kolory 
❖yellow-żółty 
❖red-czerwony 
❖blue-niebieski 
❖pink-różowy 
❖brown- brązowy 
❖purple- fioletowy 
❖orange-pomarańczowy 
❖green-zielony 
❖balloon-balon 
❖rainbow-tęcza 
❖find- znajdź 
❖something- coś 
❖Find something blue- Znajdź coś niebieskiego 
❖What color is it?- Jaki to ma kolor? 
❖What color is this balloon?- Jaki kolor ma ten 

balon? 
❖This balloon is red- Ten balon jest czerwony 

 
Zadania do wykonania: 

1. Rodzic wypowiada dany kolor w języku angielskim 
np.: yellow, po czym dziecko przynosi jedną rzecz w 
tym właśnie kolorze  

2. Rysowanie tęczy. Proszę przygotować kartkę oraz 
kredki w kolorze: czerwonym, pomarańczowym, 

 



żółtym, zielonym, niebieskim i fioletowym (red, 
orange, yellow, green, blue, purple).  
Rodzic po kolei wypowiada kolory w języku 
angielskim. Dziecko ma za zadanie namalować 
tęczę używając kolorów w kolejności wyznaczonej 
przez rodzica 

3. Kolorowanie balonów. Rodzic pokazuje konkretny 
balon na obrazku i odczytuje jego nazwę w języku 
angielskim. Dziecko koloruje balony zgodnie ze 
znajdującym się na nim napisem. 
 

 

 



 
KARTY DIAGNOSTYCZNE 
 
Drodzy Rodzice! 
Poniżej podaję karty diagnostyczne dla dzieci  
6- letnich. Przypominam, że we wrześniu została 
przeprowadzona pierwsza część diagnoz.  
Każdy z Państwa zapoznał się z poszczególnymi 
kartami diagnostycznymi swoich pociech i zostały 
one omówione oraz podpisane. 
Teraz z Państwa pomocą zrobimy drugą część. 
Zadaniem rodzica będzie odczytanie dziecku 
poleceń, które samodzielnie powinno wykonać. 
Starajmy się ich nie wyręczać i zbytnio nie 
podpowiadać, aby diagnoza przebiegała 
prawidłowo. 
Czasem trzeba odczekać kilka dni albo wybrać 
odpowiedni moment, żeby dziecko mogło jak 
najkorzystniej wypaść, robiąc poszczególne 
zadania. 
Karty te umożliwią dokonanie oceny umiejętności w 
kontekście gotowości szkolnej. 
Karty proszę podpisać i przechowywać w oddzielnej 
teczce. W momencie powrotu wszystkich do 
przedszkola, proszę je do Nas dostarczyć. 
Dziękuję za wsparcie i pomoc! 
 

 



 



 

 



 
 
 

 



 

 



 



 



 



 

 



 
 

 



POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA  
 
I. W zakresie usprawniania funkcji poznawczych 

 
Cele: 

● stymulowanie rozwoju dziecka 
● usprawnianie percepcji wzrokowej 
● usprawnianie percepcji słuchowej 
● kształtowanie umiejętności wyklaskiwania rytmów 

 
Propozycje zabaw i ćwiczeń usprawniające procesy 
poznawcze: 
❖Odnajdywanie podobieństw i różnic w 

prezentowanych obrazkach (12 różnic) 

 

 



 
 
❖Rysowanie po śladzie 

 

 
 

 



 
 
 

 

 



❖Wyodrębnianie wyrazów w zdaniu np.: 
 

(1)Ania (2)poszła (3)na (4)spacer 
 
Zadaniem dziecka jest wypowiedzenie głośno zdania. 
Następnie przeliczanie wyrazów w podanym zdaniu 
 
❖Dzielenie wyrazów na sylaby z klaskaniem np.: 

 
koty ko-ty 

domy do-my 
krokodyl kro-ko-dyl 
tablica ta-bli-ca 

okulary o-ku-la-ry  
 

II. W zakresie usprawniania grafomotoryki, percepcji 
wzrokowej 
 
Cele: 

● rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej 
● rozwijanie sprawności grafomotorycznej 
● kształtowanie umiejętności rysowania po śladzie 
● rozwijanie małej motoryki poprzez formowanie 

wałeczków z plasteliny 
● rozwijanie wyobraźni, inwencji twórczej, 

pomysłowości 
 

 



Propozycje zabaw i ćwiczeń usprawniających 
grafomotorykę, percepcję wzrokową: 
 
❖Na kartce formatu A3- zamalowywanie przestrzeni 

farbami; tworzenie kolorowych krat, układów pasów 
 

❖Lepienie z plasteliny wałeczków i układanie z nich 
domku. Przyklejanie domku do kartki 
 

❖Rysowanie po śladzie 

 



 



 

 


