
Propozycje zajęć dla sześciolatków 
Temat tygodnia: MAJOWA ŁĄKA 

18.05.20r. -22.05.20r. 
 

I. Wspomaganie rozwoju mowy- Życie wśród 
trawy 

 
Cele: 

● rozwijanie logicznego myślenia 
● doskonalenie konstruowania wypowiedzi na podany 

temat 
● poszerzanie słownictwa i wiadomości na temat łąki i 

jej mieszkańców 
● doskonalenie umiejętności układania zdań 
● doskonalenie sprawności manualnej 

 
Zadania do wykonania: 

1. Rozwiązywanie zagadek o mieszkańcach łąki 
 

 
Na łąkach oraz w parkach 
czerwony mieszka owad. 

Ma siedem czarnych kropek. 
Czy wiecie, o kim mowa?  

(biedronka) 
--------------------------------------------------------------------------- 

 



Można go zobaczyć w lesie i na łące. 
Je liście oraz grzyby i woli deszcz niż słońce. 

Chodzi wolno, bo dom z muszli dźwiga na swym 
grzbiecie. 

Jakie to zwierzątko? Czy już wszyscy wiecie? (ślimak) 
--------------------------------------------------------------------------- 

Dość łatwo go usłyszeć nad wodą lub na łące. 
Trze nóżki o skrzydełka i daje piękny koncert. 

(konik polny) 
 

2. Rozmowa z dzieckiem na temat zwierząt, które 
można spotkać na łące. Opisywanie ich wyglądu, 
trybu życia. Podczas rozmowy dziecko korzysta z 
poniższych zdjęć.

 



 







 
 
 
 
 



3. Wymienianie nazw roślin występujących na łące i 
opisywanie ich wyglądu. Dziecko korzysta ze 
zgromadzonych zdjęć oraz odwołuje się do 
własnych doświadczeń. 

 

 

 
 
 
 



4. Układanie zdań z rozsypki wyrazowej. Rodzic 
zwraca uwagę, że na końcu zdania stawiamy 
kropkę. Liczenie wyrazów w zdaniach. (karta pracy, 
ćwiczenie 2) 

5. Ćwiczenia grafomotoryczne.(karta pracy, 
ćwiczenie 3) 

 

 
 
 
 



II. Zajęcia plastyczno-techniczne- Na łące 
 
Cele: 

● rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia 
● doskonalenie sprawnego posługiwania się 

nożyczkami 
● rozwijanie spostrzegawczości 

 
Zadania do wykonania: 

1. Rozwiązanie zagadki o łące 
 

Jest zielona i pachnąca, 
kwiaty na niej rosną. 

Żaby, pszczoły i motyle 
znajdziesz tam nie tylko wiosną.  

(łąka) 

 



2. “Łąkowy obraz”. Potrzebne będą: skrawki 
materiałów, guziki, wata, liście, patyczki, klocki, 
krepina itp. Dziecko na dywanie układa z 
przygotowanych przedmiotów obraz 
przedstawiający łąkę. 

3. Rozmowa na temat korzyści, jakie człowiekowi i 
środowisku naturalnemu przynoszą łąki. 
➢Są siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt. 
➢Dostarczają paszy dla zwierząt hodowlanych. 
➢Stanowią miejsce odpoczynku dla człowieka i 

źródło wielu cennych ziół 
4. Wykonanie obrazka obrazka przedstawiającego 

łąkę. Potrzebne będą: kartka A4, klej, nożyczki, 
kredki. 
➢Kolorowanie obrazka. 
➢Wycinanie puzzli. 
➢Układanie puzzli. 
➢Naklejanie obrazka na kartkę 



 



5. Omówienie z rodzicem wykonanej pracy 
 

III. Wspomaganie rozwoju mowy- W atlasie motyli 
 
Cele: 

● kształtowanie umiejętności uważnego słuchania i 
tworzenia wypowiedzi na określony temat 

● rozwijanie wyobraźni 
● rozwijanie umiejętności analizy i syntezy sylabowej 

 
Zadania do wykonania: 

1. Rozwiązanie zagadki 
 

Ma dwa skrzydła kolorowe, 
czułki i malutką głowę. 

Można go zobaczyć wszędzie 
tam, gdzie kwiatów dużo będzie. (motyl) 

 
2. Słuchanie wiersza Doroty Gellner “Motyle” 

  
    Motyle 

W atlasie motyli 
mieszkały motyle, 
aż kiedyś uciekły 

z atlasu i tyle. 
I wszędzie ich pełno, 

i więcej co chwilę, 
gdzie spojrzę, 
gdzie zerknę, 



tam siedzą motyle! 
W fotelu, na krzesłach, 

w donicy z kwiatami 
i każdy się pięknie 

wachluje skrzydłami. 
A jeden się nagle 
przyczepił do taty. 

I co? I mój tata 
się zrobił skrzydlaty! 
Podskoczył do góry, 
ojej! Czy widzicie? 

Powiedział: – Jak fajnie! 
I siadł na suficie! 

A teraz się grzecznie 
zza lampy wychyla 
i woła do mamy: 

– To wina motyla! 

 



 
3. Rozmowa inspirowana treścią wiersza: 

➢Gdzie mieszkały motyle? 
➢Jak myślisz, jak to jest być motylem? 
➢Co byś zrobił/zrobiła, gdybyś nagle 

zamieniłbyś/zamieniłabyś się w motyla? 
➢Czy wiersz opisuje prawdziwe zdarzenie? 

 
4. Zabawa dydaktyczna “Co by było, gdyby…?” 

Dziecko odpowiada na pytania, np.: 
➢Co by było, gdyby do domu wleciało dużo 

kolorowych motyli? 
➢Co by było, gdyby się okazało, że motyle 

potrafią mówić? 
➢Co by było, gdyby motyle zabrały Cię na łąkę? 

 
5. Zabawa ruchowa z apaszkami “Taniec motyli”. 

Potrzebne będą: apaszka lub chusta. Rodzic 
odtwarza dowolną skoczną muzykę. Dziecko 
trzyma w dłoniach apaszkę i w rytmie muzyki 
porusza się po pokoju. 

6. Zabawa dydaktyczna “Jaki to wyraz?”. Rodzic mówi 
sylaby, które ułożone w odpowiedniej kolejności 
dadzą wyraz. Zadaniem dziecka jest odgadnąć, jaki 
to wyraz, np.: ba-ża, cian- bo, le-mo-ty. 

 
 
 



IV. Zajęcia matematyczne- Zabawy symetrią 
 
Cele: 

● kształcenie umiejętności odwzorowywania na 
ograniczonej płaszczyźnie układu elementów z 
zachowaniem miejsca ich położenia 

● utrwalanie pojęć lewa strona, prawa strona 
● doskonalenie dopełniania w zakresie 10 

 
Zadania do wykonania: 

1. Zabawy matematyczne-symetria. Potrzebne będą: 
kartki A4, farby, patyczki. 

➢Rodzic prosi, aby dziecko obejrzało swoje dłonie, 
złożyło je i powiedziało o swoich spostrzeżeniach. 
Rodzic wyjaśnia, że dłonie są do siebie 
symetryczne (jednakowe, można je na siebie 
nałożyć) 

➢Dziecko składa kartkę na pół. Potem otwiera ją i na 
środku robi dużą plamę z farby. Następnie 
ponownie składa obie części kartki, mocno je do 
siebie przyciskając. Po chwili rozkłada kartkę i 
opowiada o powstałych (symetrycznych) plamach. 

➢Rodzic daje dziecku kartkę A4, prosi o złożenie jej 
na połowę wzdłuż krótszego boku. Następnie rodzic 
układa na lewej połowie kartki dowolną figurę z 
patyczków. Zadaniem dziecka jest ułożenie po 
prawej stronie kartki takiej samej figury, jaka 
znajduje się po stronie lewej. 



2. Rysowanie drugiej części obrazka według wzoru 
(karta pracy, ćwiczenie 1) 

3. Łączenie motyli z ich cieniami (karta pracy, 
ćwiczenie 2) 

 



4. Ćwiczenia utrwalające przeliczanie w zakresie 10 
(karta pracy) 

 
➢Odczytanie liczb w lewej kolumnie 
➢Przeliczanie elementów w prawej kolumnie 
➢Dorysowywanie tylu elementów, aby wszystkich 

było tyle, ile wskazują liczby. 
➢Ustne układanie zadań do powstałych obrazków 

np.: Na liściu siedziały 2 biedronki. Potem 



przyleciały jeszcze 3 biedronki. Ile biedronek jest 
razem? Zapisanie działania. 

 
V. Wspomaganie rozwoju mowy- Łąkowe odgłosy 
 
Cele: 

● wdrażanie do uważnego słuchania treści wiersza 
● kształtowanie umiejętności opisywania ilustracji 
● doskonalenie umiejętności czytania ze 

zrozumieniem 
● dobieranie właściwych podpisów do obrazka 
● doskonalenie czytania zdań z odpowiednią 

intonacją 
 
Zadania do wykonania: 

1. Słuchanie wiersza Małgorzaty Strzałkowskiej 
“Majowa majówka”. Uzupełnienie brakujących 
rymów. Rodzic umieszcza przed dzieckiem kartki z 
wyrazami i głośno je odczytuje: majowe, zające, 
krówka, liście, rośnie. Następnie czyta wiersz. 
Zadaniem dziecka jest uzupełnić brakujące wyrazy. 
Wyraz, który został wykorzystany, zostaje odłożony 
na bok. 

 
 
 
 
 



Majowa majówka 
Majowa majówka, szalona majówka- 

tu kuka kukułka, tam muuu! muczy… (krówka) 
rżą konie, brykając w galopie po łące, 

fikają owieczki, kicają… ! (zające) 
 

Słowiki się śmieją beztrosko, donośnie, 
wąż w trawie przycupnął i słucha, jak… (rośnie) 

bez pachnie jak dziki, soczyście, perliście- 
ku słońcu się śpieszą i kwiaty, i… ! (liście) 

 
Wiatr gwiżdże przeróżne głupstewka i bzdurki 

i goni po niebie obłoki i… (chmurki) 
i każdy z radością łapie się za głowę, 

a w głowie ma trele-morele… ! (majowe) 
 

2. Zabawa ruchowo- naśladowcza z wykorzystaniem 
treści wiersza. Rodzic czyta kolejno wersy utworu, a 
dziecko porusza się we wcześniej ustalony sposób. 

 
I wers: swobodny bieg po pokoju 
II wers: naśladowanie odgłosów kukułki i muczenia 
krowy 
III wers: naśladowanie odgłosu rżenia koni 
IV wers: w przysiadzie kicanie jak zając 
V wers: naśladowanie śpiewu słowika 
VI wers: czołganie się na brzuchu po podłodze 
VII wers: naśladowanie wąchania kwiatów 



VIII wers: uniesienie rąk do góry i stanie na palcach 
IX wers: rozłożenie rąk na boki i naśladowanie odgłosu 
wiejącego wiatru 
X wers: obracanie się w kółeczko 
XI wers: złapanie się za głowę 
XII wers: wykonywanie nad głową młynka rękami 
 

3. Omówienie ilustracji (karta pracy) 
4. Dobieranie właściwych podpisów do 

obrazków(karta pracy) 
➢czytanie napisów 
➢wycinanie podpisów 
➢naklejanie podpisów pod właściwym obrazkiem 
➢ponowne czytanie podpisów 
➢zwrócenie uwagi na to, jakimi znakami 

zakończone są zdania (kropka, wykrzyknik, 
znak zapytania) 

➢czytanie zdań ze zwróceniem uwagi na 
intonację 

 

Jakie ładne, delikatne kwiaty! 
 
Dwie krople rosy. 
 
Ile tu biedronek? 



Ten ptak to wilga. 
 

 



Dodatkowe propozycje zajęć: 
 

1. Zabawa ruchowa “Spacer na łąkę”- kinezjologia 
edukacyjna. Rodzic zaprasza dziecko na wiosenną 
łąkę. Dziecko maszeruje w rytm dowolnej muzyki, 
wykonując naprzemienne ruchy- prawą dłonią 
dotyka do lewego kolana, a lewą dłonią do prawego 
kolana. Potem rysuje w powietrzu: motyle, kwiaty, 
biedronkę, trawę, słońce. 

2. Ćwiczenia artykulacyjne- naśladowanie odgłosów: 
szumu trawy: szszszsz…, klekotu bociana: kle, kle 
kle…, brzęczenia pszczoły: bzzzz…, cykania 
świerszcza: cyk, cyk, cyk… 

3. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała: 
➢Dziecko leży na brzuchu z dłoniami pod brodą. 

Nogi ma wyprostowane i złączone. Naśladując 
lot samolotu przenosi wyprostowane ręce w 
bok, podnosi je jak najwyżej i jednocześnie 
unosi głowę. W tym samym czasie unosi nisko 
nad podłogą wyprostowane nogi. 

➢Dziecko leży na brzuchu z dłoniami pod brodą. 
Naśladując zrywanie kwiatów i układanie ich w 
bukiet, unosi ręce i głowę nad podłogę. Po 
krótkim odpoczynku powtarza ćwiczenie. 
Rodzic zwraca uwagę, aby dziecko nie 
odrywało klatki piersiowej od podłogi i nie 
podpierało się łokciami. 



➢Dziecko przyjmuje pozycję w siadzie 
skrzyżnym, tułów ma pochylony do przodu, a 
ręce oparte o podłogę. Dziecko naśladuje 
rosnący kwiatek, powoli prostując tułów, 
wyciąga jak najwyżej ręce, a następnie wolno 
wraca do pozycji wyjściowej. 

➢Dziecko leży na podłodze na plecach, ręce ma 
ułożone wzdłuż ciała. Unosi nogi i odrywa 
biodra od podłogi, starając się dotknąć 
kolanami czoła. Następnie wraca do pozycji 
wyjściowej. 

➢Dziecko leży na podłodze na plecach, nogi ma 
wyprostowane, złączone i uniesione do pionu. 
Wyprostowane ręce rozkłada na boki. Dziecko, 
naśladując wycieraczki samochodowe, 
przenosi złączone i wyprostowane nogi w 
prawo, a następnie w lewo. 

➢Dziecko leży przy ścianie na brzuchu, na 
kocyku, trzymając w dłoniach jego brzeg. Nogi 
ma ugięte, w rozkroku, oparte stopami o ścianę 
tuż przy podłodze. Na sygnał rodzica, 
odepchnięciem nóg od ściany, stara się 
wykonać jak najdłuższy ślizg. 

 
 
 
 



4. Oglądanie zdjęć przedstawiających różne gatunki 
motyli. Wypowiedź dotycząca ich wyglądu. 

 
5. Ćwiczenie ruchowe połączone z naśladowaniem 

głosów zwierząt. Dziecko naśladuje: bociana (stoi 
na jednej nodze i mówi: kle, kle, kle…), żabę 
(skacze w przysiadzie i mówi: kum, kum, kum…), 
ptaka (biega, machając rozłożonymi rękami i woła: 



tijo, tijo, tijo…), kukułkę (robi przysiad i mówi: kuku, 
kuku, kuku...), muchę (biega, wołając: bzzz…) 

6. Obliczanie działań na dodawanie i odejmowanie. 
Kolorowanie rysunku według kodu. 

 



 
7. Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach łąkowych 

 
Podobno lubi żaby, a prawda jest taka: 
czasem żabę upoluje, lecz woli ślimaka. 

Jeśli kiedyś usłyszycie, że przynosi dzieci, 
odpowiedzcie, że to żarty- najśmieszniejsze w świecie. 

(bocian) 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
Mieszka w lesie i na łące, 

jest cała zielona. 
Lubi kumkać lub rechotać 

i nie ma ogona. (żaba) 
 

Zajęcia z języka angielskiego: 
 
Nauka i utrwalanie podanych wyrazów i zwrotów: 
❖flower-kwiat 
❖bee- pszczoła 
❖frog-żaba 
❖rabbit- królik 
❖butterfly- motyl 
❖spider-pająk 
❖fly-mucha 
❖spring- wiosna 
❖I got you- mam Cię 
❖Draw a…flower- narysuj...kwiatek 



 
1. Zabawa ruchowa Spider & Fly. (Pająk i mucha) 

Rodzic wciela się w rolę pająka. Dziecko biega 
swobodnie po pokoju machając rękoma jak 
skrzydłami muchy (fly). Musi być jednak ostrożne, 
ponieważ na hasło spider (pająk) ma stanąć i nie 
ruszać się. Jeżeli się poruszy, pająk łapie muchę 
mówiąc: I got you, fly (mam cię, mucho). Zabawa 
jest tym przyjemniejsza, im więcej osób bierze w 
niej udział. Można zamieniać się rolami. 

2. Swobodne rysowanie. Rodzic daje dziecku kartkę i 
kredki. Następnie dyktuje dziecku, co ma 
narysować, mówiąc draw a...flower, draw a...bee 
itp. 

3. Kolorowanie obrazka z napisem spring (wiosna). 
Czytanie nazwy przez dziecko. 





POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA  
 
I. W zakresie usprawniania funkcji poznawczych 

 
Cele: 

● rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 
● ćwiczenie spostrzegawczości i koncentracji 
● rozwijanie motoryki małej 
● doskonalenie umiejętności wypowiadania się na 

dany temat 
● usprawnianie umiejętności wycinania drobnych 

elementów 
 
Propozycje zabaw i ćwiczeń usprawniające procesy 
poznawcze: 
❖Powiedz, co widać za oknem. Narysuj nad 

dziewczynką motyle. Pokoloruj obrazki, które 
kojarzą Ci się z wiosną. Powiedz, za co lubimy 
wiosnę. 
 



 



❖Dopasowywanie odgłosów do zwierząt na ilustracji. 
Wytnij i nalep tekst we właściwych chmurkach. 

 

Kle, kle, kle! Kum, kum! 
Bzzz… Cyk, cyk… 



❖Nazwij owoce. Podaj nazwy kolorów, w jakich mogą 
występować. Wskaż rysunki owoców różniące się 
od wzoru. Pokoloruj wybrane owoce. 

 
 



II. W zakresie usprawniania grafomotoryki 
 
Cele: 

● kształtowanie umiejętności skupiania uwagi na 
wykonywanym zadaniu 

● doskonalenie umiejętności wykonywania zadania 
zgodnie z poleceniem 

● ćwiczenie umiejętności wycinania  
● usprawnianie chwytu pisarskiego 

 
 
Propozycje zabaw i ćwiczeń usprawniających 
grafomotorykę: 
❖Praca plastyczno-techniczna “Motyl”. Rodzic daje 

dziecku szablon motyla. Następnie dziecko wycina 
owada po linii. Na koniec ozdabia go według 
własnego pomysłu kredkami. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 



❖Nauka rysowania ślimaka 



❖Narysuj koguta po śladzie i go pokoloruj. 

 


