
Propozycje zajęć dla sześciolatków 
Temat tygodnia: ŚWIĘTO ZIEMI 

20.04.20r-24.04.20r 
 

I.Wspomaganie rozwoju mowy- co zagraża Ziemi? 
 
 
Cele: 

● przyzwyczajanie do uważnego słuchania i tworzenia 
wypowiedzi na określony temat 

● pogłębianie wiadomości na temat ochrony przyrody 
● kształtowanie postawy proekologicznej 
● wyciąganie wniosków z doświadczenia 
● nauka myślenia przyczynowo- skutkowego 
● poznanie znaczenia słowa “recykling” 
● praktyczne ćwiczenia w segregacji odpadów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zadania do wykonania: 

1. Słuchanie wiersza Jolanty Kasperkowiak “Mali 
strażnicy przyrody” 

 
Rozmowa inspirowana wierszem: Co to znaczy że ktoś 
jest strażnikiem czegoś? Kto to jest strażnik przyrody? 
Kogo Twoim zdaniem możemy tak nazwać? Dlaczego 
przyroda potrzebuje strażników?  



 
2. Co zagraża Ziemi? Dzielenie się swoimi 

wiadomościami. Nawiązanie do zdjęć 
przedstawiających zagrożenia dla Ziemi. 

 

 



 
 

3. Co szkodzi naszej planecie? Dziecko przedstawia 
za pomocą rysunków zagrożenia dla środowiska 
przyrodniczego ze strony człowieka. Dziecko 
wykonuje rysunki na małych kartkach 
samoprzylepnych i przykleja je do większej kartki.  

4. Przeprowadzenie doświadczenia- Dlaczego dzikie 
wysypiska są groźne dla środowiska? Rodzic 
przygotowuje tackę, ligninę lub gazę, tusz, 
spryskiwacz z wodą, marker. Na tacce kładzie 
ligninę i rysuje wokół jej brzegów okrąg markerem, 
Następnie na ligninie robi plamę kolorowym tuszem 
i spryskuje wszystko wodą. Dziecko obserwuje, co 
się dzieje. Mówi o swoich spostrzeżeniach. Ustala, 
że plama się powiększa aż za narysowany okrąg. 
Rodzic wyjaśnia, że dokładnie to samo dzieje się na 



wysypisku śmieci. Z wyrzuconych opakowań 
wydostają się różne substancje i przenikają do 
gleby oraz wody. Dzieje się tak również pod 
wpływem deszczu, który rozpuszcza różne trujące 
substancje. 

5. Burza mózgu. Jak możemy pomóc Ziemi? Dziecko 
podaje swoje propozycje. Rodzic zapisuje wszystkie 
na zielonych karteczkach i przykleja je na globusie. 

 

 



6.  Zabawa ruchowa “Ziemia, woda, powietrze”. 
Dziecko szuka sobie wygodnego miejsca i staje 
zwrócone twarzą do rodzica. Na hasło rodzica 
“ziemia!” przykuca i dotyka dłońmi podłogi. Na hasło 
“woda!” chwyta się dłońmi za kolana. A na hasło 
“powietrze!” wskazuje przestrzeń nad sobą. Rodzic 
wymienia hasła kilka razy, w różnej kolejności. 

7.  Segregujemy śmieci. Gromadzenie w jednym 
miejscu różnych, niepotrzebnych przedmiotów np. 
rolki po papierze, kubeczki po serkach, ulotki, puste 
butelki, stare gazety, skórka pomarańczy, puste 
pudełka plastikowe. Następnie określanie, z jakich 
materiałów są one wykonane. Rodzic wywołuje 
problem: Dlaczego powinniśmy segregować 
śmieci? Prezentuje kartkę z napisem “recykling” i 
wyjaśnia co oznacza to słowo. Dziecko segreguje 
przedmioty biorąc pod uwagę tworzywo, z jakiego 
zostały wykonane.  

8. Omówienie ilustracji. Podawanie przez dziecko 
przykładów z życia codziennego dotyczących 
segregacji. (karta pracy, ćwiczenie1) 

9. Czytanie tekstu z poznanych liter (karta pracy, 
ćwiczenie 2) 



 
 
 
 
 
 
 



II. Zajęcia matematyczne. Dodajemy i odejmujemy 
 
Cele: 

● nauka czytania i zapisywania liczb w zakresie 10 
● kształtowanie umiejętności porównywania, 

dodawania i odejmowania liczb 
 
Zadania do wykonania: 

1. Zabawa “Rzucanie pierścieni”. Potrzebne będą: 
duży arkusz sztywnego papieru, 7 tekturowych 
rolek po papierze toaletowym, 3 tekturowe 
pierścienie wycięte ze sztywnego papieru 
(pierścienie muszą być na tyle duże, żeby pasowały 
do rolki), klej.  
Rodzic kładzie na podłodze duży arkusz sztywnego 
papieru i przykleja do niego 7 tekturowych rolek po 
papierze toaletowym. Obok każdej rolki zapisuje po 
jednej liczbie: 2,2,3,2,4,1,1.Dziecko rzuca kolejno 
trzema tekturowymi pierścieniami i dodają do siebie 
liczby, które trafiły. 

2. Zabawa “Żywe liczby”. Potrzebne będą: trzy 
zestawy kartoników z liczbami od 0 do 10 (w 
zabawie biorą udział 3 osoby: dziecko, rodzic i 
prowadzący). Prowadzący pokazuje kartonik z 
liczbą i woła: “dodawanie” lub “odejmowanie”. 
Zadaniem dziecka i rodzica jest wybranie takich 
kartoników z liczbami, aby po ich dodaniu lub 



odjęciu otrzymać wynik zgodny z liczbą 
zaprezentowaną przez prowadzącego. 

3.  Zabawa “Oblicz działanie”. Rodzic wyznacza linię 
startu w odległości ok. 3 metrów od stołu na którym 
kładzie kartki z działaniami matematycznymi, 
liczmany, oraz przybory do pisania. Na sygnał 
dziecko biegnie do stołu, losuje jedną kartkę, 
rozwiązuje zadanie (może korzystać z liczmanów) i 
wraca z rozwiązanym zadaniem. Zabawa może być 
prowadzona na czas. Po sześciu wykonanych 
prawidłowo działaniach dziecko może wybrać 
odpowiednią nagrodę np. ulubione ćwiczenie. 

4. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10- łączenie 
działania z odpowiednim wynikiem. (karta pracy) 

 
 
 
 
 
 
 
 



III. Zajęcia plastyczne- Prośby Ziemi 
 
Cele: 

● uwrażliwienie na kwestie ochrony przyrody  
● rozwijanie wyobraźni i postawy twórczej 
● budzenie wrażliwości na piękno kształtów i form w 

przyrodzie 
● nauka uzasadniania własnego zdania 

 
Zadania do wykonania: 
 

1. Wysłuchanie odezwy Ziemi do jej mieszkańców. 
Rodzic odczytuje list dziecku. 

 
 

2. Rozmowa na temat treści listu. Jak myślisz, 
dlaczego Ziemia napisała ten list? O co w nim nas 
prosi? Jak powinniśmy dbać o naszą planetę? Czy 
Ziemia ma tylko powody do zmartwień? Z czego 
może być zadowolona? 

3. Rozmowa z dzieckiem na temat powodów smutku i 
radości Ziemi w odniesieniu do miejscowości, w 
której mieszka. 



4. Rysowanie próśb Ziemi. (karta pracy) 



5. Rodzic ocenia wykonaną przez dziecko pracę. 
Dziecko wypowiada się na temat swojego rysunku. 
Praca zostaje nagrodzona brawami. 

 
IV. Zajęcia matematyczne- zabawy matematyczne 
 
Cele: 

● utrwalenie kolejności liczb w zakresie 10 
● nauka dodawania i odejmowania w zakresie 10 

 
Zadania do wykonania: 
 

1. Zabawy dydaktyczne utrwalające kolejność liczb w 
zakresie 10. Potrzebne będą: kartoniki z liczbami  
od 0 do 10.  
❖Rodzic układa w przypadkowej kolejności 

kartoniki z liczbami od 0 do 10. Zadaniem 
dziecka jest ułożyć je od liczby najmniejszej do 
największej 

❖Rodzic układa w przypadkowej kolejności 
kartoniki z liczbami od 0 do 10. Wybiera 
kartoniki z trzema kolejnymi liczbami np. 3,4,5. 
Zadaniem dziecka jest uzupełnienie ciągu  
do 10. 

❖Rodzic układa w przypadkowej kolejności 
kartoniki z liczbami od 0 do 10. Wybiera jedną 
z liczb np. 3. Zadaniem dziecka jest położenie 
liczby o jeden większej i o jeden mniejszej. 



2. Ćwiczenia w dodawaniu w zakresie 10 z 
wykorzystaniem konkretów. Potrzebne będą cztery 
kostki do gry (dwie dla dziecka, dwie dla rodzica). 
❖Rzucamy jednocześnie obiema kostkami i 

sprawdzamy liczbę wyrzuconych oczek. 
Następnie ustawiamy kostki kolejno: na górze 
tę z mniejszą liczbą oczek, a niżej z większą 
liczbą oczek 

❖Rzucamy jednocześnie obiema kostkami, a 
potem dodajemy oczka z obu kostek (jeśli 
wypadną dwie 6 lub 6 i 5 możemy rzucić 
ponownie).  

❖Rodzic bawi się z dzieckiem w parze. Każdy 
rzuca dwoma kostkami, a potem wspólnie 
układają kostki od największej liczby oczek do 
najmniejszej. 

3. Ćwiczenia w odejmowaniu w zakresie 10. 
Potrzebna będzie duża kartka, marker i kartoniki z 
liczbami od 0 do 10. 
Rodzic zapisuje działania na dużej kartce. Dziecko 
odczytuje działanie, oblicza w pamięci i podnosi do 
góry kartonik z liczbą- wynikiem. 

 
 
 
 
 



V. Wspomaganie rozwoju mowy- co by było gdyby 
na Ziemi zabrakło wody? 
 
Cele: 

● poznanie, co to jest pustynia 
● stwarzanie okazji do swobodnych wypowiedzi 
● zapoznanie z mapą świata 
● nauka logicznego myślenia 
● kształtowanie świadomości, jak ważna jest woda 

dla życia na Ziemi 
● kształtowanie postawy proekologicznej 

 
 
Zadania do wykonania: 

1. Rozwiązanie zagadki 
 

Stoi lub płynie, tryska pod niebo 
lub pada z nieba- co to takiego? (woda) 



 
 

2. Rozmowa na temat wody kierowana pytaniami 
rodzica: Gdzie na świecie znajduje się woda? 
Pokaż na mapie oceany, morza, jeziora, rzeki. Jak 
myślisz, dlaczego Ziemię nazywa się niebieską 
planetą? Jak nazywa się obszar, na którym brakuje 
wody?  

3. Oglądanie ilustracji przedstawiających pustynie. 
Dzielenie się swoimi spostrzeżeniami 



 

 
4. Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat: Co by 

było, gdyby na Ziemi zabrakło wody? 
5. Swobodne wypowiedzi na temat konieczności 

oszczędzania wody: Dlaczego trzeba oszczędzać 
wodę? W jaki sposób możemy to robić? Co 
możemy zrobić, aby nie przyczyniać się do 



zanieczyszczania wody w zbiornikach wodnych: 
jeziorach, rzekach, morzach i oceanach. 
 

6. Szukanie odpowiedzi na pytanie: Skąd się bierze 
woda w kranie? Rodzic podsumowuje zebrane 
informacje. 

 
Woda w kranie pochodzi z wód podziemnych albo rzeki. 

Wodę jeszcze przed doprowadzeniem jej do domów 
oczyszcza się w specjalnych filtrach i dezynfekuje 

środkami chemicznymi lub biologicznymi. Oczyszczoną, 
zdatną do picia wodę dostarcza się rurami do domów. 

 
7. Ocena zachowania dzieci przedstawionych na 

obrazkach. Wskazywanie, kto wodę oszczędza, a 
kto ją marnuje. Rysowanie uśmiechniętej buzi przy 
obrazkach dzieci, które oszczędzają wodę. 
Kolorowanie ostatniego obrazka (karta pracy). 



 
 



8. Kolorowanie chmurek z wyrazami, które kojarzą się 
z wodą. (karty pracy) 

 
9. Ilustrowanie ruchem czynności związanych z 

wykorzystaniem wody np. zmywania naczyń, 
prania, pływania, kąpieli, mycia zębów, podlewania 
itp. 

 
 
 
 
 



Dodatkowe propozycje zadań: 
1. Ćwiczenia gimnastyczne z małą butelką wody 

❖ w staniu w rozkroku, skłon tułowia w przód z 
butelką w prawej, a następnie w lewej ręce, 
wyprost 

❖w staniu skłon tułowia w przód, przekładanie 
butelki z ręki prawej do ręki lewej, przed 
kolanami, za kolanami 

❖w leżeniu przodem ręce w bok, przekładanie 
butelki z jednej ręki do drugiej 

❖przeskoki nad butelką: obunóż, na prawej, na 
lewej nodze, w przód, w tył, w bok 

❖butelka stoi na podłodze; na klaśnięcie 
obiegnięcie butelki dookoła, podniesienie jej do 
góry 

2. Zabawa pantomimiczna z elementami dramy 
“Rośliny chcą pić”.  
Dziecko wczuwa się w role roślin, którym brakuje 
wody. Swoją mimiką i ruchami ciała pokazuje, jak 
czuje się roślina, która usycha z braku wody. 

3. Zabawa “Dokończ zdanie”. 
Dziecko kończy zdanie wypowiedziane przez 
rodzica np. Gdy wychodzę z pokoju… 
W lesie należy… 
Śmieci warto… 

4. Praca plastyczno-techniczna “Robot z odpadów”. 
Potrzebne będą różnego rodzaju pudełka, nakrętki, 
rolki po papierze toaletowym, klej, taśma 



samoprzylepna, guziki. Dziecko wykonuje robota 
łącząc wybrane elementy według własnego 
pomysłu. 
 

5. Zabawa “Sprzątamy park”. Potrzebne będą różnego 
rodzaju przedmioty- śmieci: pudełka, butelki szklane i 
plastikowe, gazety, plastikowe torebki, puszki itd., 
pojemniki z napisami PAPIER, PLASTIK, SZKŁO. 
Rodzic rozkłada na podłodze różnego rodzaju 
przedmioty- śmieci. Obok nich ustawia pojemniki z 
napisami PAPIER, PLASTIK, SZKŁO. Dziecko 
sprawdza, z czego zrobiony jest każdy przedmiot i 
wspólnie z rodzicem ustala, w którym pojemniku 
powinien się znaleźć. Udaje, że sprząta park zbierając i 
segregując śmieci do pojemników. 
 
6. Rozmowa z dzieckiem na temat szkodliwych skutków 
dla środowiska spalin samochodowych. Swobodne 
wypowiadanie się dziecka, uzasadnianie swojego 
zdania. 
 
7. Projektowanie ekologicznego pojazdu- wykonanie 
projektu dowolną techniką plastyczną. 
 
 
 
 
 



Zadania z języka angielskiego. 
Nauka i utrwalanie podanych wyrazów i zwrotów: 
❖weather-pogoda 
❖What is the weather?- Jaka jest pogoda? 
❖it’s rainy- jest deszczowo 
❖it’s sunny- jest słonecznie 
❖it’s cloudy- jest pochmurnie 
❖it’s snowy- jest śnieżnie 
❖it’s windy- jest wiatr 
❖it’s stormy- jest burzowo 
❖it’s hot- jest gorąco 
❖it’s cold- jest zimno 

 
Zadania do wykonania: 

1. Zapoznanie się z obrazkami przedstawiającymi 
pogodę. Rodzic pokazuje dziecku obrazek i 
wspólnie powtarza słownictwo. Gdy słówka zostaną 
opanowane, ten sam obrazek jest pokazywany 
dziecku, które już samo opisuje po angielsku 
pogodę na nim przedstawioną. 





 



2.  Codziennie rodzic wraz z dzieckiem wygląda przez 
okno z pytaniem: What is the weather? (Jaka jest 
pogoda?). Później zgodnie ze stanem, pogoda jest 
określana: It’s hot and sunny (Jest gorąco i 
słonecznie), It’s cold and rainy (Jest zimno i 
deszczowo) itp. 

 
KARTY DIAGNOSTYCZNE 
Drodzy Rodzice! 
Tak jak w zeszłym tygodniu, przeprowadzamy wspólnie 
karty diagnostyczne umożliwiające dokonanie oceny 
umiejętności dziecka w kontekście gotowości szkolnej. 
W tym tygodniu karty będą dotyczyły poznawczego 
obszaru rozwoju dziecka, a w nim takich umiejętności 
jak: dodawanie do dziesięciu, orientowanie się w 
schemacie własnego ciała, określanie kierunków i 
miejsca na kartce papieru, określanie kierunków i 
położenia w przestrzeni, rozpoznawanie modeli monet i 
banknotów o niskich nominałach, wskazywanie 
podobieństw i różnic na obrazkach, określanie związków 
przyczynowo- skutkowych. 
Dziękuję za wsparcie i pomoc! 
 





 



 



 



 
 



 
 



 
 



 



POMOC PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA 
 
I. W zakresie usprawniania funkcji poznawczych 

 
Cele: 

● usprawnianie słuchu fonematycznego 
● stymulowanie rozwoju dziecka 
● rozwijanie umiejętności pracy z rysunkiem zgodnie 

z instrukcją 
● utrwalanie pojęć “więcej”, “mniej” 

 
Propozycje zabaw i ćwiczeń usprawniających procesy 
poznawcze: 
❖Zabawy z sylabami. Dziecko dopowiada sylaby do 

wyróżnionych sylab z głoską “z”. Następnie 
wykonuje rysunki do podanych wyrazów (za-mek, 
zu-pa, ze-gar, ze-bra, ze-szyt, za-baw-ka,  
zna-ki itd.) 

❖Zabawa utrwalająca pojęcia “mniej”, “więcej”. 
Rodzic zapisuje na kartce jedną liczbę (od 0 do 10) 
i odwraca kartkę. Zadaniem dziecka jest 
odgadnięcie, jaką liczbę napisał rodzic. Dziecko 
podaje liczby, a rodzic może używać tylko określeń 
“więcej” i “mniej”.  
 
 
  



❖Podkreśl wśród rozsypanych sylab wskazane 
sylaby: -ma, -sa, -ta, -ga 

 
 



II. W zakresie usprawniania grafomotoryki 
 
Cele: 

● kształtowanie umiejętności skupiania uwagi na 
wykonywanym zadaniu 

● usprawnianie techniki pisania 
● korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych 

podczas pisania 
● usprawnianie motoryki dużej 

 
Propozycje zabaw i ćwiczeń usprawniających 
grafomotorykę: 
❖Ćwiczenia gimnastyczne z szalikiem 

➢szalik ułożony w kształcie koła, przeskoki 
obunóż w przód, w tył, w prawą i lewą 
stronę 

➢siad skrzyżny, szalik trzymany oburącz za 
końce, wznoszenie i opuszczanie ramion 

➢zabawa “kotki piją mleko”- w klęku 
podpartym przed szalikiem ugięcie ramion 
i pochylenie tułowia w przód 

➢w staniu w rozkroku szalik trzymany 
oburącz w górze, skłony tułowia w bok 

➢w klęku obunóż szalik trzymany przed 
sobą, wskazywanie szalikiem ściany za 
sobą 



➢w leżeniu tyłem szalik zaczepiony o stopy 
trzymany oburącz- dotykanie kolanami 
brody 

➢w siadzie skulnym szalik zaczepiony o 
stopy, przetaczanie się do leżenia 
przewrotnego, powrót do siadu skulnego- 
“koń na biegunach” 

❖Połącz rozsypane korale. Możesz je pokolorować. 

 



❖Narysuj po śladzie 

 


