
Propozycje zajęć dla sześciolatków 
Temat tygodnia: MOJA OJCZYZNA 

04.05.20r-08.05.20r 
 

I. Wspomaganie rozwoju mowy- Warszawa- 
stolica Polski 

 
Cele: 

● kształtowanie poczucia szacunku wobec 
dziedzictwa kulturowego 

● poznanie znaczenie słowa “stolica” 
● poznanie zabytków Warszawy 
● poznanie usytuowania stolicy na mapie Polski 
● rozwijanie umiejętności skupiania uwagi 

 
Zadania do wykonania: 

1. Odpowiadanie na pytania zadane przez rodzica. 
Dziecko wskazuje właściwą odpowiedź spośród 
podanych wyrazów. Przed zadaniem pytań dziecko 
lub rodzic odczytuje wyrazy. 
 

HYMN KRAKÓW WISŁA
GÓRY ORZEŁ POLSKA 

 
 
 



➢Najdłuższa rzeka w Polsce 
➢Tatry to wysokie… 
➢Miasto, które było stolicą Polski zanim przeniesiono 

ją do Warszawy 
➢Ptak, który jest w herbie Polski 
➢Mazurek Dąbrowskiego to polski… 
➢Nasza ojczyzna to… 

 
2. Oglądanie zdjęć Warszawy.Dziecko dzieli się 

swoimi spostrzeżeniami. Stara się rozpoznać i 
nazwać najważniejsze obiekty.



.



 
 
 



3.  Wyjaśnienie, co to znaczy, że Warszawa jest 
stolicą naszego kraju. Rodzic zwraca uwagę na 
położenie Warszawy w centrum Polski, znajdujące 
się w tym mieście najważniejsze urzędy 
państwowe. Informuje dziecko, że w Warszawie 
urzęduje prezydent naszego kraju oraz obradują 
najwyższe władze państwowe. W stolicy znajdują 
się najważniejsze instytucje naukowe, kulturalne i 
gospodarcze. 

4. Wskazanie Warszawy na mapie Polski. 

 



5. Wysłuchanie legendy o złotej kaczce. Rozmowa na 
temat treści legendy. 

 
Złota kaczka 

Dawno temu w Warszawie żył sobie młody chłopiec Lutek. Był          
szewczykiem i pracował w jednym z zakładów na Starym Mieście. Był           
bardzo ubogi i żył tylko z tego, co udało mu się zarobić u majstra.              
Wieczorami często przesiadywał w gospodzie i słuchał opowieści        
starszych mieszkańców z wypiekami na twarzy. Nieraz wyobrażał sobie,         
że jest dzielnym wojakiem na polu bitwy albo bogatym kupcem          
podróżującym po dalekich krajach. 
 
Pewnego wieczoru usłyszał cichą rozmowę majstrów. 
- Podobno na Tamce, w podziemiach zamku Ostrogskich, można         
spotkać Złotą Kaczkę - tajemniczym szeptem mówił mistrz Jan. 
- Słyszałem, że to piękny ptak, ale też bardzo przebiegły i niebezpieczny            
- dodał mistrz Bartłomiej. 
- Dlaczego niebezpieczny? Jak kaczka może być niebezpieczna? - pytali          
inni. 
- Szukając kaczki można zabłądzić w podziemiach i nigdy nie wrócić na            
powierzchnię. Mówią, że wielu już próbowało i słuch o nich zaginął -            
odezwał się znowu mistrz Jan. 
- A jeśli ktoś spotka kaczkę? - zapytał młody Staś, syn jednego z             
majstrów. 
- Wtedy kaczka uczyni go bogatym na zawsze. 
 
Lutek słysząc te słowa natychmiast wybiegł z gospody i skierował się           
wprost na Tamkę. Szybko dotarł do zamku i bez trudu odnalazł wejście            
do podziemi. Na dole panowały ciemności, było zimno i wilgotno.          
Chłopiec długo krążył po korytarzach, najpierw w poszukiwaniu kaczki, a          
potem szukając drogi powrotu. Był już tak zmęczony i zmarznięty, że           
stracił wszelką nadzieję na wyjście. I właśnie wtedy znalazł się w wielkiej            
komnacie o wysokim sklepieniu, zdobionym szczerym złotem. Prawie        



całą komnatę wypełniało jezioro o wodzie w kolorze granatu, po którym           
pływała Złota Kaczka. 
- Witaj, Lutku - powiedziała ludzkim głosem. - Odnalazłeś mnie, więc           
zasłużyłeś na nagrodę. Uczynię cię bogatym. Weź tę sakiewkę, w          
środku jest sto złotych dukatów. Kup sobie co tylko zechcesz, ale           
pamiętaj, że musisz wydać wszystko w ciągu jednego dnia. I nie wolno ci             
się z nikim podzielić. Jeżeli nie spełnisz tych warunków, na zawsze           
pozostaniesz biedny. 
Lutek chwycił sakiewkę i ruszył z powrotem. Tym razem korytarze          
wydawały mu się jaśniejsze i prostsze, więc szybko dotarł na górę.  
 
Warszawa właśnie budziła się do życia. Powoli otwierano sklepy i ludzie           
ruszali za sprawunkami. 
"Nareszcie jestem bogaty!" myślał chłopiec, idąc dziarskim krokiem w         
kierunku rynku. Najpierw kupił wszystkie przysmaki, na jakie        
kiedykolwiek miał ochotę. Potem udał się do krawca i ubrał się w            
najdroższy strój ozdobiony szlachetnymi kamieniami i złotem, a także w          
skórzane trzewiki ze złotymi ostrogami. Następnie poszedł do        
najdroższej gospody i zamówił w niej najdroższe dania i         
najszlachetniejszy pitny miód. Wiele osób próbowało mu się        
przypodobać, licząc na jakiś datek od tak bogatego młodzieńca. Jednak          
Lutek nikomu nie dał ani grosza. Po południu kupił najwspanialszego          
konia, u jubilera zamówił złoty pierścień z największym brylantem, a          
wieczorem udał się na przedstawienie do teatru, gdzie zasiadł w          
książęcej loży.  
 
Zapadł wieczór, a w sakiewce chłopca była jeszcze połowa dukatów.          
Sklepy powoli zamykano, a na jedzenie Lutek już nie mógł patrzeć.           
Zastanawiał się, na co jeszcze może wydać pieniądze, gdy tuż obok           
siebie usłyszał cichy głos: 
- Szlachetny panie, wspomóż starego żebraka. Wojna zabrała mi         
wszystko co miałem. 
Rozejrzał się i w cieniu bramy dostrzegł skuloną postać starszego          
mężczyzny. Łachmany, w które był odziany, z pewnością były kiedyś          
pięknym mundurem. Lutek sięgnął do kieszeni i wyjął garść dukatów. W           



chwili, gdy wręczył je żebrakowi, tuż obok rozbłysło jasne światło i           
pojawiła się księżniczka, zaklęta dotąd w Złotą Kaczkę. 
- Nie spełniłeś moich warunków! Zawsze będziesz biednym szewcem! -          
krzyknęła, po czym rozpłynęła się w powietrzu. 
Lutek spojrzał na zadowolonego staruszka, który żwawszym krokiem        
oddalał się w kierunki Starego Miasta. 
- I dobrze - powiedział na głos. - Pieniądze nie dają szczęścia, jeśli nie              
można się nimi z nikim podzielić. Nie mógłbym tak żyć, bo nigdy nie             
byłbym naprawdę szczęśliwy. 
 
Zamek Ostrogskich nadal stoi na warszawskiej Tamce. O Złotej Kaczce          
zaś nikt więcej nie słyszał, a dziś przypomina o niej jedynie pomnik na             
placu przed zamkiem. 
 

6. Wykonanie ilustracji do wysłuchanej legendy 
 
 
II. Zajęcia społeczno-przyrodnicze- wędrówki po 
mapie 
 
Cele: 

● rozbudzanie zainteresowań krajem ojczystym 
● poznanie usytuowania na mapie rodzinnej 

miejscowości 
● poznanie konturowego kształtu granic Polski 
● doskonalenie sprawności manualnych 

 
 
 
 
 



Zadania do wykonania: 
 
1.Podróż po Polsce- praca z mapą.  
➢Wskazanie przez dziecko granic Polski 
➢Odczytanie nazw państw sąsiadujących z Polską 
➢Odnalezienie na mapie Warszawy 
➢Pokazanie granicy morskiej i przypomnienie nazwy 

Morze Bałtyckie 
➢Odczytanie nazw polskich gór 

 
 
 



2. Narysuj po śladzie granice Polski i napisz na mapie 
nazwę stolicy naszego kraju. 

 
 
 

 



3. Miasta Polski. Dopasuj nazwy miast i gór do 
zdjęć. Wytnij zdjęcia i podpisy i przyklej je we 
właściwym miejscu do mapy. 

 
 
 
 
 



GDAŃSK  
POMNIK NEPTUNA TATRY MORSKIE OKO 

 
WARSZAWA KRAKÓW WAWEL 
ZAMEK KRÓLEWSKI 
 
4. Zabawa naśladowcza “Podróżujemy”. Dziecko 
naśladuje ruchem i głosem środki transportu 
wymienianie przez rodzica (np. samochodu, samolotu, 
statku, rakiety, roweru, latającego dywanu itp.) 
 
5.Największe rzeki w Polsce. Ułóż z liter nazwy 
największych rzek w Polsce (Wisła, Odra, Warta, Bug). 
Wytnij litery, ułóż nazwy rzek, przyklej na kartce i 
odczytaj powstałe nazwy. 
 



W O I A S
A G R U
T Ł B D

W A A R 
 
 
III. Wspomaganie rozwoju mowy- jestem Polakiem 
 
Cele: 

● zapoznanie z utworem literackim o charakterze 
patriotycznym 

● utrwalenie wiadomości o wyglądzie godła i flagi 
Polski 

● rozbudzanie zainteresowań krajem ojczystym 
● rozbudzanie poczucia dumy z bycia Polakiem 
● ćwiczenie pamięci 

 
 



Zadania do wykonania: 
1. Wysłuchanie wiersza Władysława Bełzy “Katechizm 

polskiego dziecka”. 
 

Katechizm polskiego dziecka 
— Kto ty jesteś? 
— Polak mały. 

— Jaki znak twój? 
— Orzeł biały. 

— Gdzie ty mieszkasz? 
— Między swymi. 
— W jakim kraju? 

— W polskiej ziemi. 
— Czym ta ziemia? 

— Mą Ojczyzną. 
— Czym zdobyta? 
— Krwią i blizną. 

— Czy ją kochasz? 
— Kocham szczerze. 
— A w co wierzysz? 
— W Polskę wierzę.  
— Coś ty dla niej? 

— Wdzięczne dziecię. 
— Coś jej winien? 
— Oddać życie. 

  
2. Rozmowa inspirowana wierszem. 
➢Jak nazywa się kraj, w którym mieszkamy? 
➢Jak nazywamy ludzi mieszkających w Polsce? 
➢Jakim innym słowem możemy zastąpić słowo 

“Polska”? 



➢W jaki sposób możemy dbać o swoje najbliższe 
otoczenie, a więc i o nasz kraj? 
➢Jacy powinniśmy być dla siebie podczas wspólnych 

zabaw, pobytu w przedszkolu, robienia zakupów, w 
czasie wakacyjnych wędrówek? 

3. Prezentowanie i opisywanie wyglądu symboli 
narodowych: godła i flagi 
 

 
 

4. Nauka fragmentu wiersza na pamięć. Powtarzanie 
tekstu za rodzicem ( ćwiczenie1, karta pracy) 

5. Odczytanie haseł z plątaninki literowej (ćwiczenie 2, 
karty pracy) 





IV. Zajęcia matematyczne- malowany wóz 
 
Cele: 

● przeliczanie w zakresie 10 
● dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 
● uzupełnianie liczb w ciągu liczbowym 

 
Zadania do wykonania: 

1. Przeliczanie w zakresie 10 z wykorzystaniem 
wiersza Heleny Bechlerowej “Malowany wóz”. 
Wysłuchanie wiersza 
 

Malowany wóz 
Malowany wóz 

dużo gości wiózł. 
Był tam kotek pstry, 

lew i myszki trzy, 
królik z czarnym uchem, 

co na trąbce grał, 
i niebieski ptaszek w kropki, 

który czubek miał. 
A tu gdzieś pod stołem 
wóz zawadził kołem. 
Wypadł kotek pstry, 

lew i myszki trzy, 
królik z czarnym uchem, 

co na trąbce grał. 
Tylko ptaszek frunął w górę, 

bo skrzydełka miał. 
 
 



2. Analiza treści wiersza ukierunkowana pytaniami 
rodzica. Zapisywanie liczb będących odpowiedzią 
na pytania.  
➢Jakie zwierzęta wiózł wóz?  
➢Ile było kotków?  
➢Ile było lwów?  
➢Ile było myszek? 
➢Ile było królików? 
➢Ile było ptaszków? 
➢Których zwierząt było najwięcej? 
3. Obliczenie, ile zwierząt było razem w wozie. Rodzic 

pyta: Jakie znaki trzeba wstawić między zapisanymi 
cyframi, żeby obliczyć ile zwierząt było razem? 
Dziecko wpisuje znaki. Wspólne obliczenie sumy: 
1+1+3+1+1=7 

4. Uzupełnianie działań tak, aby ich wynik równał się 9 
( ćwiczenie1, karty pracy) 

5. Uzupełnianie liczb w ciągu liczbowym- rosnąco i 
malejąco ( ćwiczenie 2, karty pracy) 





V. Wspomaganie rozwoju mowy- Polska to moja 
ojczyzna 
 
Cele: 

● kształtowanie poczucia przynależności do 
wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej 

● gromadzenie słownictwa do podanego hasła 
● utrwalenie umiejętności dzielenia zdań na wyrazy, 

wyrazów na sylaby i głoski 
● rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany 

temat 
 
Zadania do wykonania: 

1. Słuchanie legendy Cecylii Niewiadomskiej “Podanie 
o Lechu” o powstaniu państwa polskiego 

 
Podanie o Lechu 

 Dawno już, bardzo dawno, może z tysiąc lat temu, trzech braci, Lech, 
Czech i Rus, rozeszło się w trzy strony świata, aby założyć sobie nowe 

państwa. 
 Lech udał się na północ. Szedł długo przez wielkie, nieprzebyte 

puszcze, które okrywały wówczas naszą ziemię, przedzierał się przez 
gąszcze, przebywał moczary, kierując się jedynie słońcem lub biegiem 

wód, aż wyszedł na równinę nad brzegami Warty. Zachwycony 
pięknością kraju, żyznością ziemi, obfitością ryb i zwierzyny, postanowił 

tu się zatrzymać i gród sobie zbudować. 
 Grodem nazywano wówczas miejsce zabezpieczone, gdzie można się 
było bronić przed napaścią nieprzyjaciela. Były to najczęściej drewniane 

domy, otoczone ostrokołem, to jest jakby parkanem z ostro 
zakończonych kołów, a niekiedy rowem i wodą. Kiedy więc ścinano 

drzewa na budowę grodu, znaleziono całe gniazdo białych orłów. Lech 



wziął to za dobrą wróżbę i białego orła obrał sobie za znak wojenny, a 
gród, który zbudował, nazwał Gnieznem. 

 
2. Rozmowa z dzieckiem na temat treści legendy. 
3. Ćwiczenia ruchowo-graficzne. Dziecko rysuje w 

powietrzu palcem to, co proponuje rodzic, np. 
zamek, flagę, jezioro, wysokie góry, puszczę, orła 
itd. 

4. Ćwiczenie spostrzegawczości- wyszukiwanie różnic 
na obrazkach.( ćwiczenie1, karta pracy) 
 

 
 



5. Zabawa dydaktyczna “Obcokrajowiec”. Dziecko 
wspólnie z rodzicem rozmawia na temat polskich 
symboli narodowych, najpopularniejszych polskich 
zabytków i miejsc, które warto w Polsce zobaczyć. 
Rodzic wciela się w rolę obcokrajowca, który 
chciałby jak najwięcej dowiedzieć się na temat 
Polski. Obcokrajowiec zadaje pytania na które 
dziecko stara się wyczerpująco odpowiedzieć. 

6. Praca z tekstem wyrazowo-obrazkowym 

➢Czytanie ciche, głośne. 
➢Liczenie wyrazów w zdaniach. Zwrócenie uwagi, że 

zdania zakończone są kropką. 
➢Podkreślenie najdłuższego zdania. 



➢Analiza sylabowa wyrazów. 
➢Analiza głoskowa wyrazów. 

 
Dodatkowe propozycje zadań: 

1. Ćwiczenia kształtujące ruchy ramion, szyi, nóg i 
tułowia. 
➢w pozycji stojącej, wznoszenie ramion przodem 

w górę, opuszczanie ramion bokiem w dół 
➢zataczanie głową kół 
➢podskoki obunóż (skaczące piłeczki) 
➢przeskoki z nogi na nogą 
➢z przysiadu wyskok w górę i powrót do 

przysiadu 
➢ćwiczenie stóp “koń grzebie nóżką” 
➢w siadzie skrzyżnym, skłony tułowia w przód 
➢w siadzie skrzyżnym pokazywanie tego, co jest 

za plecami dziecka 
➢w leżeniu tyłem (na plecach) wskazywanie 

lewą i prawą nogą sufitu 
➢w leżeniu przodem (na brzuchu) patrzenie 

“przez lornetkę” 
2. Zabawa “Rytmiczny obrazek”. Rodzic przygotowuje 

4 zestawy po 10 pasków papieru w dwóch kolorach 
(czerwony i zielony, niebieski i żółty, czerwony i 
biały, czarny i biały). Rodzic prosi dziecko o 
ułożenie pasków według rozpoznanego rytmu 
➢czerwony,zielony,czerwony…….. 
➢niebieski, żółty, żółty, niebieski…….. 



➢czerwony, czerwony, biały……. 
➢czarny, czarny, czarny, biały, biały, biały…... 

3. Liczenie słów w zdaniach. 
➢Jestem małym Polakiem. 
➢To jest flaga Polski. 
➢W Polsce mamy Bałtyk i Tatry. 
➢Godłem Polski jest orzeł biały. 

4. Wykonanie flagi Polski. Potrzebne będą: białe i 
czerwone kartki A4 z bloku, nożyczki, klej, długa 
wykałaczka lub patyczek. Dziecko przecina kartki 
na pół wzdłuż dłuższego boku, a potem je skleja. Z 
boku dokleja patyczek. 

5. Wspólne rozwiązywanie rebusów “Jakie to miasto”? 
Rozwiązaniem rebusów są nazwy polskich miast.  

 
Próby wspólnego układania rebusów. 
 
 



Zadania z języka angielskiego: 
 

Nauka i utrwalanie podanych wyrazów i zwrotów: 
❖sit down- usiądź 
❖stand up-wstań 
❖jump-skacz 
❖clap your hands- klaszcz w ręce 
❖dance- tańcz 
❖let’s dance- zatańczmy 
❖no more dancing- koniec tańczenia 
❖turn around- obróć się 

 
Zadania do wykonania: 

1. Rodzic podaje komendy dziecku np. jump (skacz), 
clap your hands (klaszcz w ręce). Dziecko po 
zrozumieniu komendy wykonuje zadanie. 

2. Zabawa “Let’s dance”. Potrzebny będzie 
odtwarzacz muzyki. W momencie włączenia muzyki 
rodzic mówi do dziecka Let’s dance! (Zatańczmy). 
Dziecko tańczy do momentu wyłączenia muzyki i 
zatrzymuje się na komendę “no more dancing”.  
Po tym dziecko zamienia się z rodzicem rolami. 

 
 
 
 
 
 



POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA  
 
I. W zakresie usprawniania funkcji poznawczych 

 
Cele: 

● usprawnianie percepcji wzrokowej 
● doskonalenie umiejętności skupienia uwagi 
● utrwalanie poznanych liter 
● stymulowanie rozwoju dziecka 

 
Propozycje zabaw i ćwiczeń usprawniające procesy 
poznawcze: 
❖Wyszukaj wszystkie litery A,a, O,o oraz E, e. Otocz 

je pętlą 
 

E J l O A
P h o S N u
O F a m Z a

o e K B c M



L a E e z
o W A 

 
❖Wytnij obrazek po liniach. Prawidłowo ułoż i przyklej 

na kartkę 
 

 
 
 
 



 
❖Pokoloruj pola, tak jak wskazują liczby 

 



II. W zakresie usprawniania grafomotoryki 
 
Cele: 

● korygowanie nieprawidłowych nawyków ruchowych 
● rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej 
● kształtowanie umiejętności pisania wyrazów po 

śladzie 
 
❖Zabawa “Zgadnij o czym myślę”. Dziecko wycina po 

śladzie figury geometryczne. Następnie nakleja je 
na kartkę A4 i dorysowuje elementy potrzebne do 
tego, aby z danej figury powstał przedmiot, zwierzę, 
roślina itp. Rodzic odgaduje, co narysowało ich 
dziecko 

 



❖Pisz wyrazy po śladach. Jeżeli chcesz, spróbuj 
napisać wyrazy samodzielnie. 



❖Pokoloruj mandalę ulubionymi kolorami 

 
 


