
Propozycje zajęć dla sześciolatków 
Temat tygodnia: DLA NASZYCH MAM 

25.05.20r. -29.05.20r. 
 

I. Wspomaganie rozwoju mowy- Co robię z mamą 
 
Cele: 

● wzbogacanie słownika dziecka 
● rozwijanie zainteresowania czytaniem i pisaniem 
● wdrażanie do okazywania szacunku matce 

 
Zadania do wykonania: 

1. Rozmowa z dzieckiem na temat: Co lubię robić ze 
swoją mamą? 

2. Wysłuchanie wiersza Marcina Przewoźnika “Nasz 
domowy lekarz”. 

 
Nasz domowy lekarz 

– Pani doktor, z miśkiem krucho!  
On ma naderwane ucho!  

 
Gdy kładziemy się do łóżka,  
szepczę mu do tego uszka…  

 
– Weźmy plaster, igłę z nitką,  
trzeba go ratować! Szybko!  

 



(Wyleczenie chwilkę trwało  
miśka wcale nie bolało.)  

 
Pani doktor, teraz ja!  
Uderzyłem się! Aua!!!  

 
Doktor głową pokręciła,  

Pogłaskała… Przytuliła… 
 

 – Już nie boli. Wielkie rzeczy!  
Tak to jest, gdy mama leczy 

 

3. Układanie odpowiedzi na pytania: 
➢Do kogo w wierszu została porównana mama? 
➢Dlaczego mama jest najlepszym lekarzem? 
➢W czym mama tobie pomaga? 

4. Próby samodzielnego pisania wyrazu mama. 
Potrzebna będzie biała kartka w kształcie serca. 

● Rodzic pisze na kartce z objaśnieniem wyraz 
mama. 

● Dziecko samodzielnie zapisuje wyraz mama na 
białej kartce w kształcie serca. 

5. Nauka na pamięć fragmentu wiersza Ryszarda 
Przymusa “Kocham Cię, Mamo!”. 

 
 
 
 



Kocham Cię, Mamo! 
(...) 

Kocham Cię, Mamo, 
bo serce Twoje 
bije tak samo 

jak serce moje. 
 

II. Zajęcia matematyczne- Matematyczny bukiet dla 
mamy 
 
Cele: 

● doskonalenie umiejętności rozpoznawania figur 
geometrycznych 

● doskonalenie liczenia w zakresie 10 
 
Zadania do wykonania: 

1. Rozpoznawanie i grupowanie figur geometrycznych 
➢Rodzic wycina figury geometryczne i daje je 

dziecku 
➢Rozpoznawanie figur geometrycznych. Rodzic 

mówi polecenia, które dziecko wykonuje np. 
Podnieś czerwony kwadrat. Podnieś 
najmniejsze koło 

➢Wyróżnianie zbiorów według podanego 
warunku. Rodzic podaje warunek, dziecko 
tworzy zbiory np. Małe i czerwone, mają 4 boki 

 



 

 



2. Liczenie figur na rysunku. Napisz liczby na 
kratkach(karta pracy) 

3. Kolorowanie figur geometrycznych według 
polecenia rodzica. (karta pracy) 

 



 
4. Zabawa matematyczna “Policz, ile jest palców”. 

Dziecko siada naprzeciwko rodzica. Rodzic trzyma 
ręce za plecami. Na sygnał rodzic wyciąga obydwie 
ręce i pokazuje dowolną liczbę palców. Zadaniem 
dziecka jest szybkie obliczenie palców i podanie 
wyniku. 

 
III. Wspomaganie mowy- Moja mama 
 
Cele: 

● doskonalenie umiejętności czytania 
● rozwijanie spostrzegawczości 
● doskonalenie wyróżniania zdań w tekście 

 
Zadania do wykonania: 

1. Wysłuchanie wiersza Elżbiety Zechenter- 
Spławińskiej “Rozmowa z mamą”. 

Rozmowa z mamą 
Ja: 
-Co dla ciebie namalować,mamo? 
Mama: 
-Co chcesz. 
Ja: 
-A może być deszcz? 
Mama: 
-Tak, proszę o deszcz. 
 



Ja: 
-Maluję wodę deszczową 
farbą perłową, 
kroplą okrągłą… 
Mama: 
-A teraz lato. 
Ja: 
-Maluję lato blaskiem słonecznym, 
oddechem ciepłym, myślą 
pogodną… 
Mama: 
-Namaluj coś bardzo ważnego, 
najważniejszego na świecie! 
Ja: 
-To daj mi, mamo, 
trochę uśmiechu, 
dobroci swojej garstkę, 
melodię kołysanki, 
kawałek dawnej bajki 
i tę zmarszczkę, 
która cię dzieli 
na dobrą i złą mamę, 
gdy moje buty 
znowu są całkiem mokre… 
A gdy to wszystko dostanę, 
dopiero namaluję, zgadnij co. 
Mama: 
-Nie wiem… 
Ja: 
-Twój portret. 



2. Układanie odpowiedzi na pytania: 
➢Co chciało namalować dziecko? 
➢Co to jest portret? 
➢Jak myślisz, jak będzie wyglądał portret mamy? 

3. Zabawa “Niedokończone zdanie”. Dziecko kończy 
zdanie rozpoczęte przez rodzica. Rodzic: Moja 
mama jest… Poszukuje jak najwięcej określeń 
(przymiotników) pasujących do mamy. Rodzic 
zapisuje propozycje dziecka wokół napisu: MAMA 
JEST. 

4. Opisywanie wyglądu mamy. Dziecko próbuje jak 
najdokładniej opisać swoją mamę z wyglądu i z 
charakteru. 

5. Tworzenie wyrazów z sylab. Rysowanie obrazka 
przedstawiającego rozwiązanie (karta pracy, 
ćwiczenie 1) 

6. Odszukiwanie ukrytych wyrazów (karta pracy, 
ćwiczenie 2) 

7. Czytanie tekstu (karta pracy, ćwiczenie 3) 
8. Liczenie zdań w tekście (karta pracy, ćwiczenie 3) 

 
 





IV. Zajęcia techniczne- Robimy sałatkę 
 
Cele: 

● doskonalenie umiejętności czytania oraz 
korzystania z przepisów 

● utrwalanie zasad bezpieczeństwa podczas 
przygotowania sałatki 

● rozwijanie umiejętności posługiwania się nożem 
 
Zadania do wykonania: 

1. Odczytanie hasła przygotowanego przez rodzica. 
SAŁATKA DLA MAMY 

2. Czytanie przepisu na sałatkę 





3. Omówienie poszczególnych etapów przygotowania 
sałatki. 

4. Przygotowanie miejsca pracy. Rodzic szykuje 
dziecku kącik kuchenny, w którym znajdują się: 
miska, nóż, pomidor, sałata, cebula, papryka, natka, 
koperek, oliwa i ocet z jabłek. 

5. Przygotowywanie sałatki 
➢Przypomnienie zasad bezpieczeństwa, jakich 

należy przestrzegać podczas pracy 
➢Praca pod opieką rodzica 
➢Porządkowanie miejsca pracy 

6. Przygotowanie poczęstunku dla mamy (nakrycie do 
stołu). 

 
V. Wspomaganie rozwoju mowy- Czytamy i piszemy 
 
Cele: 

● rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem 
oraz pisania poznanych liter 

● doskonalenie analizy głoskowej 
 
Zadania do wykonania: 

1. Wypowiedź dziecka na temat ilustracji, 
ukierunkowana pytaniami(karta pracy, ćwiczenie 1) 





➢Co robią dzieci? 
➢Na jakim instrumencie gra dziewczynka w 

okularach? 
➢Na jakich instrumentach grają chłopcy? 
2. Otocz pętlą zdanie, które pasuje do ilustracji (karta 

pracy, ćwiczenie 1) 
3. Rysowanie tyle kresek, ile głosek jest w nazwach 

zdjęć- praca samodzielna (karta pracy, ćwiczenie 2) 
4. Próby samodzielnego pisania zdania Karolina 

maluje obraz. 
➢Rodzic daje dziecku kartki z liniaturą 
➢Pokaz prawidłowego zapisu zdania przez 

rodzica na kartce 
➢Próby samodzielnego pisania zdania 
➢Wykonanie ilustracji do zdania 

5. Zabawa dydaktyczna “Podaj pierwszą sylabę”. 
Rodzic wypowiada słowa, zadaniem dziecka jest 
podanie pierwszej sylaby. 

6. Nauka na pamięć wiersza Anny Świrszczyńskiej 
“Dzień Matki”. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Dzień Matki 
Dzisiaj, jak co dzień rano, 

zerwałaś się do pracy. 
Wstajesz tak wcześnie, mamo, 

o świcie, niby ptacy. 
 

Poczekaj-takaś zajęta- 
odłóż na chwilę robotę, 

bo to dziś wielkie święto- 
czyś zapomniała o tym? 

 
7. Utrwalanie wiersza pt. “Dzień matki” 

 
Dodatkowe propozycje zajęć: 
1. Nauka na pamięć wiersza Romana Pisarskiego 
“Laurka” 
 

Laurka 
Wymaluję na laurce 

czerwone serduszko, 
ptaka, co ma złote piórka, 

i kwiaty w dzbanuszku. 
 

Żyj mamusiu moja miła, 
sto lat, albo dłużej! 

Bądź wesoła i szczęśliwa, 
zdrowie niech Ci służy! 

 



2. Wykonanie laurki dla mamy. Potrzebne będą: 
kolorowa kartka z bloku technicznego złożona na pół, 
karteczki z życzeniami, klej, brokat, papierowe kwiatki, 
naklejki, kredki, flamastry itp. 
➢rozdanie materiałów 
➢pokaz wykonania laurki 
➢indywidualna praca dziecka 
➢porządkowanie miejsca pracy 

 



 
4. Obrysowywanie kartki z kalendarza z datą Dnia Matki 

 
 
5. Zabawa pantomimiczna “Co lubię robić z moją 
mamą?”. Dziecko za pomocą ruchów i gestów 



prezentuje czynności , jakie wykonuje wspólnie z mamą. 
Rodzic odgaduje, co to za czynności. 
6. Rysowanie portretu mamy 
7. Ćwiczenie doskonalące analizę i syntezę głoskową 
➢wskazywanie w pokoju przedmiotów, których nazwy 

rozpoczynają się głoską podaną przez rodzica 
➢rodzic mówi wyraz głoskami, zadaniem dziecka jest 

scalenie głosek i odgadnięcie wyrazu 
 
9. Ćwiczenia narządów artykulacyjnych: 

➢języka: dotykanie językiem czubka nosa i 
brody, zwijanie języka w rulon 

➢warg: cmokanie, pokazywanie na przemian 
ryjek-uśmiech 

➢podniebienia miękkiego- masowanie językiem 
podniebienia 

10. Wspomaganie rozwoju dziecka 
➢Doskonalenie techniki czytania- czytanie prostych 

zdań: Mama jest wesoła. Ona ma ładne buty. Moja 
mama jest miła. 

➢Liczenie wyrazów w poszczególnych zdaniach. 
➢Samodzielne pisanie liter. 

11. Zabawa “Czary-mary”. Dziecko otrzymuje od rodzica 
wcześniej przygotowaną czarodziejską różdżkę i 
wymyśla zaklęcie, które pomoże mu przygotować dla 
mamy niespodziankę. Następnie dziecko opowiada, jaką 
niespodziankę przygotowało dzięki różdżce i zaklęciu. 
12. Rysowanie kredkami niespodzianki dla mamy. 





13. Zabawa “Wąż matematyczny”. Dziecko otrzymuje 
talię kart bez figur, kostkę do gry i dwa pionki. Układa z 
kart węża. Następnie kolejno z rodzicem rzucają kostką i 
przesuwają swój pionek, o tyle kart, ile wypadło oczek. 
Potem dodaje liczbę na karcie, na którym stanął pionek, 
do sumy oczek na kostce. Jeśli poda poprawny wynik, 
może pozostać na podanym polu (karcie). Jeśli wynik 
będzie błędny, cofa się o tyle pól, ile wyrzucił na kostce. 
 
14. Uzupełnianie liczb w działaniach, aby wynik był 
równy 8 (karta pracy, ćwiczenie 1) 
15. Łączenie działań z wynikami (karta pracy, 
ćwiczenie 2) 
 





Zajęcia z języka angielskiego: 
Nauka i utrwalanie podanych wyrazów i zwrotów: 
❖mother- mama 
❖Mother’s day- dzień mamy 
❖flower- kwiatek 
❖gift-prezent 
❖hug- przytulić 
❖hugging- przytulanie 
❖kiss- pocałować 
❖I love mummy- kocham mamusię 
❖yes, I do- tak, ja to robię 

 
Zadania do wykonania: 

1. Nauka piosenki “I love mummy”. Dziecko uczy się 
śpiewania piosenki na melodię “Panie Janie”. 

 
I love 

mummy 2x 
Yes, 

I do 2x 
Mummies 

are for hugging 2x 
I 

love you 2x 
 
 
 
 



2. Kolorowanie obrazka na dzień mamy. Czytanie 
wspólnie z rodzicem napisu znajdującego się na 
obrazku.( Happy Mother’s Day- Szczęśliwego Dnia 
Mamy) 

 
 



POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA  
 
I. W zakresie usprawniania funkcji poznawczych 

 
Cele: 

● doskonalenie umiejętności manualnych 
● usprawnianie umiejętności posługiwania się 

nożyczkami 
● rozwijanie spostrzegawczości 
● usprawnianie percepcji wzrokowej 

 
Propozycje zabaw i ćwiczeń usprawniające procesy 
poznawcze: 
1.Rozwijanie spostrzegawczości- układanie puzzli 
➢odczytywanie napisu na obrazku 
➢kolorowanie obrazka 
➢wycinanie puzzli 
➢układanie wyciętych kawałków 
➢przyklejanie obrazka do kartki papieru 



 
 
 
 
 



2. Połącz w pary obrazki przedstawiające 
przeciwieństwa. 

 



3. Wykonaj zadania dotyczące wiersza “Stonoga Stefka” 

 



II. W zakresie usprawniania grafomotoryki 
 
Cele: 

● usprawnianie chwytu pisarskiego 
● rozwijanie motoryki małej 
● doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej 
● usprawnianie techniki rysowania 

 
Propozycje zabaw i ćwiczeń usprawniających 
grafomotorykę: 
 
1.Ćwiczenia rozwijające motorykę małą i koordynację 
wzrokowo-ruchową. Potrzebne będą: butelki, piasek, 
wstążka. Dziecko wykonuje zadania: 
➢nasypywanie piasku do butelki 
➢turlanie butelki po ziemi, po wstążce rozłożonej na 

ziemi przez rodzica 
➢pokonywanie slalomu ułożonego z butelek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Dokończ rysowanie wzorów po liniach. 



3. Połącz kropki zgodnie z kolejnością numerów. 
Pokoloruj powstały rysunek. 

 



 


