
Propozycje zajęć dla grupy IV w terminie 14.04 - 17.04 2020 r.

Szanowni Rodzice!
Witamy Państwa bardzo serdecznie.
Przesyłamy propozycje zabaw oraz karty pracy do wykorzystania w 
terminie 14.04.2020 – 17.04.2020. Bardzo dziękujemy Państwu za pomoc.
Zachęcamy do zabawy z dziećmi. Bardzo prosimy, aby wszystkie 
wykonane przez dzieci prace chować do teczek. Po powrocie do 
przedszkola prace schowamy do szuflad . Serdecznie Państwa 
pozdrawiamy a dzieciom przesyłamy 1000 całusów. Życzymy wiele 
wytrwałości i siły psychicznej w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

                                                                          Nauczycielki grupy IV

Propozycje zajęć dla dzieci sześcioletnich ( grupa IV) 
Termin: 14.04.2020 roku – 17.04.2020 roku.
Temat kompleksowy: „ Dbam o zdrowie”
Cele: 
 doskonalenie analizy i syntezy wyrazów
 rozwijanie mowy i myślenia
  kształtowanie umiejętności słuchania i wypowiadania się na podany 

temat
 wyrabianie nawyków prozdrowotnych
 doskonalenie obliczeń w zakresie 10
 rozwijanie umiejętności porządkowania liczb oraz uzupełniania 

ciągu liczbowego
 doskonalenie umiejętności czytania
 rozwijanie logicznego myślenia
 rozwijanie spostrzegawczości
 kształtowanie umiejętności plastycznych



Zajęcie I
Wspomaganie rozwoju mowy „ Witaminki”
Cele:

– rozwijanie umiejętności analizy sylabowej wyrazów
– rozwijanie mowy i myślenia
– rozwijanie świadomości potrzeby właściwego odżywiania się
– rozumienie pojęcia witaminy

Przebieg zajęcia:
1. Wysłuchanie wiersza Stanisława Karaszewskiego „Witaminy”

Witaminy
Wiedzą chłopcy i dziewczyny, że są zdrowe witaminy.
Lecz nie każdy chyba wie, gdzie najłatwiej znaleźć je.

A- w papryce, pomidorze i w marchewce znaleźć możesz.
W mleku, maśle A też gości : wzmacnia oczy, włosy, kości!

B – jest w drożdżach i orzeszkach, w mięsie, serach, jajkach mieszka.
B – byś bystry, zwinny był, więcej zdrowia miał i sił.

C – w owocach i jarzynach, jest w kapuście i cytrynach.
I w porzeczkach. Taki kwas, który w zdrowiu trzyma nas.

D – by dzieci i dorośli mieli mocne zęby, kości.
Z masłem, rybą, jajkiem jesz. W mleku, tranie D jest też!

Zamiast brać z aptecznej półki proszki,syrop i pigułki,
jedz owoce i jarzyny – naturalne witaminy.

2. Rozmowa na temat wiersza. Przykładowe pytania do wiersza:
- O jakich witaminach jest mowa w wierszu?
- W jakich produktach występują witaminy?
- Co poza witaminami jest jeszcze ważne dla naszego zdrowia?
- Co oznacza powiedzenie „ W zdrowym ciele zdrowy duch?”

Zachęcam do obejrzenia filmu o witaminach
https://youtu.be/oQSUMQRqOeg

3. Podanie wiadomości o poszczególnych witaminach.
Witamina A- występuje w korzeniach marchwi, owocach papryki, owocach 
pomidorów, liściach szpinaku, tranie rybim, wątrobie, maśle,mleku, żółtkach jaj,serze

https://youtu.be/oQSUMQRqOeg


Witamina ta stymuluje wzrost, poprawia wygląd skóry. Chroni przed nowotworami i 
chorobami serca, wspomaga tworzenie kości.

Witamina B1- znajduje się w zarodkach nasion zbóż, drożdżach, ziemniakach, 
orzeszkach ziemnych, nasionach owoców strączkowych, żółtkach jaj, mleku, mięsie 
wieprzowym. Ma korzystny wpływ na produkcję czerwonych krwinek, 
funkcjonowanie układu nerwowego, mięśni i serca.

Inne witaminy z grupy B – występują w produktach zwierzęcych ( mleko,jaja,mięso)
w małych ilościach także w roślinach. Mają korzystny wpływ na skórę, włosy i 
paznokcie. Chronią przed infekcjami. Wspomagają tworzenie czerwonych i białych 
komórek krwi. Poprawiają pamięć i koncentrację.

Witamina C – znajduje się w owocach i warzywach. Wzmacnia odporność 
organizmu. Ma działanie przeciwnowotworowe i przeciwalergiczne.

Witamina D – znajduje się w rybach morskich, produktach mlecznych, wątrobie i 
żółtkach jaj. Zapewnia prawidłowy rozwój kości, przeciwdziała krzywicy i 
wypadaniu zębów.

4. Wykonanie gazetki tematycznej do wiersza  „ Witaminy”
Do wykonania pracy można wykorzystać napis WITAMINY ( złożony z sylab – karta
pracy poniżej ) oraz ilustracje produktów spożywczych.
Sposób wykonania pracy zależy od inwencji dziecka. Proponuję, aby na górze 
przykleić napis witaminy. Na dole kartki namalować farbą talerz. Powycinać artykuły
spożywcze i przykleić na talerz. Można także wykonać pracę według własnego 
pomysłu. Inwencja twórcza dziecka bardzo mile widziana.  POWODZENIA.



ny   ta    mi      wi
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Zajęcie II
Zajęcie techniczne „ Zielony podwieczorek”
Cele:

– rozwijanie nawyku zdrowego odżywiania się
– rozwijanie mowy i myślenia
– nauka higienicznego przyrządzania i kulturalnego spożywania posiłku
– rozumienie pojęcia witaminy
– czerpanie radości ze wspólnie wykonanej pracy.

Przebieg zajęcia:
1. Zabawa „ Co może być zielone? Dziecko przekazuje odpowiedź w postaci 

rysunku.
2. Przygotowanie zielonego podwieczorku. Zachęcamy do przygotowania 

kanapek. Można pokusić się o zorganizowanie konkursu pomiędzy 
domownikami na najbardziej zieloną kanapkę. 

3. Wspólny posiłek 
                                                                               Smacznego!

Zajęcie III
Zajęcie Wspomaganie rozwoju mowy „ Chcemy zdrowe zęby mieć”
Cele:

– kształtowanie świadomości potrzeby dbania o zęby
– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
– poznanie konsekwencji niedbania o higienę jamy ustnej
– usprawnianie umiejętności budowania wypowiedzi.

Przebieg zajęcia
1. Wysłuchanie wiersza Marcina Przewoźniaka „ Horror o nieumytych zębach”

Horror o nieumytych zębach

Znowu zębów nie umyłam                               Wyszczerzając dwa mleczaki
zanim spać się położyłam.                                Krzycząc „ Ach to brudas jaki”
Cały dzień cukierki ssałam,                              uciekł razem z psem kolega
a o paście zapomniałam.                                   i do dzisiaj pewnie biega.
I dokładnie w środku nocy                               Szczęki już pływają w wodzie,
senny koszmar mnie zaskoczył.                       a mnie został ząb na przodzie.
Jakby nie dość było męki                                 „Ja nie skaczę nie ma głupich.
zaszczękały moje szczęki.                               I tak jestem już popsuty !”
„ Skoro pasta już nie w modzie,                      Rzekł mi:,, Masz uśmiechy takie            
chcemy się wykąpać w wodzie.                       jakbyś była niemowlakiem.
My lubimy czyste być.                                    Teraz pasta jest ci zbędna-  
Trzeba o nas dbać i myć.                                 jesteś strzyga jednozębna.



Ząb nie węgiel, chce być biały!”                     Jak szczerbaty duch nieczysty
I do szklanki nura dały.                                    możesz straszyć u dentysty”
Mama chciała dać mi buzi,                              W tym momencie się zbudziłam
aby rano mnie obudzić.                                    do łazienki popędziłam.
Woń z mych ust ją doleciała                            Poszła pasta w ruch i szczotka.
i zemdlała, tak jak stała.                                   Niech cię lepiej to nie spotka,
Pielęgniarze cali w bieli                                   co spotkało właśnie mnie
z nią na noszach gdzieś pomknęli.                   w nieumytym zębnym śnie.

2. Rozmowa na temat treści wiersza. Przykładowe pytania:
- Co to jest horror ?
- Jak myślisz, dlaczego dziewczynce przyśnił się taki straszny sen?
- Co mówiły szczęki do dziewczynki?
- Jak się zakończył sen? Itp.

3. Wykonanie karty pracy .



Przeczytaj napis . Pokoloruj obrazek

U stomatologa



Zajęcie IV
Ćwiczenia gimnastyczne 
Cele:

– kształtowanie skoczności i zręczności
– kształtowanie umiejętności wykonywania ćwiczeń według instrukcji
– ogólne usprawnianie ruchowe

I. Ćwiczenia kształtujące szyi.
- w siadzie skrzyżnym, krążenie głową w jedną , a następnie w drugą stronę
- w siadzie rozkrocznym, skłony głowy w przód, w tył.

II. Ćwiczenia kształtujące ramion
- w klęku, wymachy rąk do góry z klaśnięciem nad głową.

III.Ćwiczenia nóg
- podskoki zwarte i rozkroczne – na przemian
- podskoki na lewej, prawej nodze.

IV.Ćwiczenia tułowia.
- w siadzie rozkrocznym, skrętoskłony w prawo i w lewo na przemian, 
połączone z dotykaniem palcami rąk palców nóg.

V. Ćwiczenia równoważne
- w staniu równoważnym na jednej nodze, wykonanie „ jaskółki”
- chodzenie „ stopa za stopą”.
Ćwiczenia uspokajające

• Marsz po obwodzie koła. Dziecko podnosi ręce do góry, wykonując wdech.
Potem opuszcza je, wykonując wydech.

• Kładziemy się na plecach. Zamykamy oczy. Liczymy w myśli do dziesięciu.
• Siadamy po turecku. Zamykamy oczy. Liczymy do dziesięciu.

Zajęcie V
Nauka wiersza na pamięć „Przedszkolaczek”

Cele:
– rozwijanie pamięci
– kształtowanie umiejętności uważnego słuchania
– ukazywanie ruchem treści wiersza
– kształtowanie zachowań prozdrowotnych
– kształtowanie słuchu fonematycznego

Przebieg zajęcia
1. Recytacja wiersza 
2. Zabawa „ Dokończ zdanie...  . Mówimy początek zdań , a dziecko dopowiada 

końcówki



3. Zabawa w teatr. Mówimy wiersz z pokazywaniem jego treści. Kojarzymy 
słowo z ruchem co ułatwi szybkie zapamiętywanie.

4. Znajdź rym. Mówimy wiersz. Gdy dziecko usłyszy rym – klaszcze. 
Wypowiada rym na głos.

5. Recytacja wiersza z podziałem na sylaby np. 
Przed-szko-la-czek  ma-ły du-ży wie do cze-go myd-ło słu-ży itd.

6. Próba samodzielnej recytacji. W razie trudności proszę pomóc dziecku mówiąc
razem z nim.

7. Wykonanie karty pracy „ Kolorowanie przedmiotów, o których była mowa w 
wierszu. Przed wykonaniem zadania – powtarzamy wiersz

Przedszkolaczek
Przedszkolaczek mały, duży
wie do czego mydło służy.
Płynie woda ,plusk w łazience
i już czyste uszy, ręce.
 
Przedszkolaczek mały, duży
wie do czego gąbka służy.
Mydło, ręcznik, pasta, szczotka
i czyściejszy jest od kotka.
 
Przedszkolaczek proszę pana
zawsze zęby myje z rana.
Patrzy w lustro roześmiany
bo ma białe wąsy z piany.



Pokoloruj przedmioty, o których była mowa w wierszu „Przedszkolaczek”



Zajęcie VI
Zajęcie plastyczne „ Obrazek z jajkami”
Cele:

– utrwalanie liter
– kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem
– rozwijanie wyobraźni
– usprawnianie umiejętności malowania farbami 
– usprawnianie umiejętności wycinania nożyczkami 

Zadaniem dziecka jest wykonanie pracy plastycznej „ Obrazek z jajkami”
z wykorzystaniem farb oraz wycinanek. Przed zajęciem odczytujemy napis i 
polecenie. ( karta pracy poniżej). Sposób wykonania pracy zależy od inwencji 
twórczej dziecka. W razie trudności Rodzice mogą podpowiedzieć jakiś pomysł.        

Życzymy miłej zabawy



Obrazek z jajkami.



Pokoloruj wyrazy, w których słychać głoskę j.
Obok wyrazów narysuj tyle kropek, ile głosek jest w wyrazie.

Jacek

kapusta

olej

mleko

jajko

pajda

Marta

masło

fajka

smakuje

marmolada

obrazek

malujemy

mazurek

wyklejamy

jemy

babki

kolorowe

odejmujemy

kalafior



Odszukaj i zakreśl w tekście litery j J.

Jan zjadł pajdę chleba z jajkiem,
jajecznicę, zalewajkę...

Jejku, jak mu to smakuje!
On się jeszcze poczęstuje!

Ćwicz piękne czytanie

Jest wiosna. To taka cudowna pora roku.
W domu mama smaruje tosty masłem.

Zjemy je ze smakiem.

To portret psa Fafika. 
Kto go namalował?

To Franek. On ma kolorowe farby.
O! A tam fontanna!

Artur lubi kolorowe komiksy.
Karolina zbiera nalepki i serwetki. 

A co zbiera Robert?



Połącz sylaby, odczytaj powstałe wyrazy i narysuj w ramkach
odpowiednie rysunki.

wa                      łek

                     

wo                     rek

ro                      wer

ry                      by

 
so                       ki



Zabawy z językiem angielskim:
W tym tygodniu zapraszamy do zabaw związanych z rodziną. Utrwalamy 
następujące zwroty:
mommy – mamusia
duddy – tatuś
brother – brat
sister – siostra
grandma -  babcia
grandpa- dziadziuś

Rozszerzenie:
uncle – wujek
aunt – ciocia
photo-zdjęcie
Panda's family photo – zdjęcie rodzinne Pandy
Tom's family photo – zdjęcie rodzinne Toma
my family photo – moje zdjęcie rodzinne
This is my family – to jest moja rodzina
I love my family – kocham moją rodzinę
And my family loves me – I moja rodzina kocha mnie.

This is my family – to jest moja rodzina
Pod tym linkiem dzieci usłyszą prawidłową  wymowę wyrazów
https://youtu.be/u9kpdmCtO34

A teraz zapraszamy do wysłuchania i nauki piosenki 
„ This is my family”
https://youtu.be/aFKk3Y8vm58

This is my family
father, mother ,me.
And this is my family
father, mother brother.
This is my family

https://youtu.be/aFKk3Y8vm58
https://youtu.be/u9kpdmCtO34


sister is for me.
And we are a happy
family,family.

Do wyboru proponujemy także taką piosenkę 
https://youtu.be/Im3rlc5b7MA

My family and me
My family and me
Mommy and Daddy
Sister and Brother
Grandma and Grandpa
My family

Mommy and me
Daddy and me
My Family
I love my family.

Sister and me
Brother and me
My Family
I love family.

Grandma and me
Grandpa and me
My Family
I love my family 3 x
And my family loves me.

Dzieci chętne i lubiące śpiewać mogą oczywiście nauczyć się 
dwóch piosenek.      

Wesołej zabawy

https://youtu.be/Im3rlc5b7MA


Zadania dodatkowe:
I. Karta pracy utrwalające umiejętności matematyczne
2. Karta pracy do nauki czytania.
3. Wiersz-zagadka
W marcu się zaczyna,
gdy się kończy zima.
Przyjdzie z wiatru ciepłym wiewem,
z pękiem kwiatów, z ptaków śpiewem.
Coś na w – jak wesoła
coś na  i – jak iskierka
coś na  o – jak olszyna
coś na  s – jak słoneczna
coś na  n – jak nareszcie
coś na  a – jak akacja.

Dzieci chętne mogą narysować na kartce rozwiązanie zagadki. 



Wstaw w okienka brakujące liczby.  

2 5 8 9

8 6 4 0

9 7 4 2 1

………………………………………………………………

3 4 6 7 10 7 5

3 2 1 8 6 5 3



Ćwiczymy czytanie

mama tata tama
ma ma ta ta ta ma

mata data dama
ma ta da ta da ma

moda meta demo
mo da me ta de mo

duma mity tomy
du ma mi ty to my



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
• w zakresie usprawniania funkcji wzrokowych

Cele:
- usprawnianie percepcji wzrokowej
kształtowanie umiejętności odwzorowywania
- ćwiczenie spostrzegawczości
- rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

Propozycje ćwiczeń:

1. Składanie obrazka z części. Można w tym celu wykorzystać obrazek 
do kolorowania, który dziecko ma w domu. Rozciąć go na 6 części. 
Zadaniem dziecka jest złożenie obrazka w całość i przyklejenie na 
kartce.

2. Układanie z wykałaczek dowolnych wzorów. Ważne jest to, aby 
układać wzory stosując zasadę stopniowania trudności tzn. zaczynać 
od wzorów kilkuelementowych i w miarę zabawy zwiększać stopień 
trudności. Zadaniem dziecka jest odwzorowanie układu według 
wzoru.

3. Zabawa dydaktyczna „Czego brakuje”?
Do zabawy możemy wykorzystać od 6 do 10 przedmiotów np. łyżka,
widelec, książka, okulary, portfel,wykałaczka itp.
Przedmioty układamy w szeregu. Dziecko przygląda się i próbuje 
zapamiętać kolejność przedmiotów. Po chwili zakrywamy dziecku 
oczy. Chowamy jeden przedmiot . Zadaniem dziecka jest 
odgadnięcie, czego brakuje. Zabawę możemy modyfikować poprzez 
ilość chowanych przedmiotów. Robimy kilka powtórzeń. Zachęcam 
do zmiany ról.

Propozycje kart pracy:





Połącz ze sobą takie same litery. Nazwij je. 

A       C       a      l    C

G        A       c      o

o         W       w     W
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w      A       i       J     i



• w zakresie usprawniania motoryki
Cele:

– usprawnianie małej motoryki
– motywowanie do wykonywania zadań
– kształtowanie umiejętności segregowania
– usprawnianie mięśni rąk
– ćwiczenia grafomotoryczne.

Propozycje ćwiczeń:
Pomoc rodzicom może być doskonałym sposobem usprawniania 
funkcji motorycznych. Poniżej podajemy kilka przykładów do 
wykorzystania w praktyce. Zachęcamy do wspólnych prac 
domowych.

1. Obieranie jajek ze skorupek i krojenie do sałatek.
2. Pomoc w zmywaniu naczyń.
3. Wycieranie stołu.
4. Segregowanie np. odkładanie sztućców do szuflady.
5. Układanie w szufladach małych elementów.
6. Składanie ubrań.
7. Sprzątanie zabawek.

Propozycje kart pracy:







• w zakresie doskonalenia umiejętności czytania 
( praca z dzieckiem zdolnym)

Cele:
– doskonalenie umiejętności czytania
– kształtowanie umiejętności czytania ze zrozumieniem

rozwijanie wyobraźni 
– rozwijanie myślenia
– rozwijanie zainteresowań

Zadania do wykonania
1.Przeczytaj samodzielnie tekst „ Dlaczego słonie mają trąbę”

Dlaczego słonie mają trąbę?

Trąba słonia stanowi przedłużenie górnej wargi 
zrośniętej z nosem. Jest to narząd dotyku i 
powonienia, używany także do przytrzymywania 
pożywienia i schładzania ciała wodą, 
rozpryskiwaną jak z prysznica.
Słoń pochodzi od żyjącego dawniej gruboskórnego 
zwierzęcia , które w drodze ewolucji zmieniło 
całkowicie swoje rozmiary. Długa trąba słonia 
rozwinęła się, aby móc zapewnić dostarczanie 
pożywienia roślinnego. Słonie potrzebują 
codziennie około 300 litrów wody. 100 litrów do 
picia i około 200 litrów do chłodzenia ciała i 
oczyszczania skóry z insektów.



2. Przeczytaj pytania i zakreśl właściwe odpowiedzi.

Do czego służy słoniowi trąba?
• do ozdoby
• do wąchania
• do przytrzymywania pożywienia
• do zabawy
• do schładzania ciała wodą

Ile wody potrzebują codziennie słonie?
• około 1 litra
• około 600 litrów
• około 300 litrów

Ile wody wypija codziennie słoń?
• 200 litrów
• 70 litrów
• około 100 litrów

Ile wody potrzebuje słoń do chłodzenia ciała i 
oczyszczania skóry z insektów?

• około 40 litrów
• około 100 litrów
• około 200 litrów

                                               Gratulacje!


