
Propozycje zajęć dla sześciolatków 
Temat tygodnia: WKRÓTCE WAKACJE 

22.06.20r.-26.06.20r. 
 

I. Wspomaganie rozwoju mowy- Co możemy robić 
na wakacjach? 

 
Cele: 

● doskonalenie wypowiedzi na podany temat 
● poznanie znaczenia słów: pesymista, melancholik, 

optymista 
● rozwijanie umiejętności czytania 
● kształtowanie umiejętności konstruowania zdań z 

określoną liczbą wyrazów 
 
Zadania do wykonania: 

1. Wysłuchanie wiersza “Wakacje” Jerzego 
Skokowskiego 

 
Wakacje 
Jeśli mowa o sprawach radosnych, 
do których się tęskni, na które się czeka, 
to chyba każdy przyzna mi rację, 
że szczególną satysfakcję 
sprawiają mu wakacje - 
coś, co cieszy na ogół każdego człowieka. 
 

 



Nawet ci, co rzadko się śmieją, 
co już z natury są ponurzy - 
latem też weseleją 
i przestają się chmurzyć.  
 
Nie sposób, na przykład, nad rzeką, w krzakach 
spotkać smętnego ponuraka. 
A czy ktoś widział może 
kogoś markotnego 
latem, 
w górach 
lub nad morzem? 
 
Albo w lesie, gdzie kukułka kuka, 
lub na polu, gdzie zając pomyka - 
nie znajdziesz, choćbyś długo szukał, 
pesymisty ani melancholika. 
Kiedy w rozkładzie naszych zajęć 
jest, dajmy na to, kolejno: 
pływanie, 
opalanie, 
gra w piłkę lub inna przyjemność, 
kiedy dużą przerwą jest cały dzień 
pracowity jest nawet leń 
i leniowi czas się nie dłuży, 
choć, prawdę mówiąc, 
na wakacje nie zasłużył. 
 

 



 

 

 
 
 

 



2. Rozmowa na temat wiersza ukierunkowana 
pytaniami rodzica: 

➢Czy cieszą cię zbliżające się wakacje? 
➢Kogo nazywamy pesymistą? (osoba widząca świat 

w ciemnych barwach, nic jej nie ciszy, zasmucona) 
➢Kogo nazywamy melancholikiem? (osoba smutna, 

przygnębiona, zamyślona) 
➢Jak nazywa się osoba, która jest zwykle 

zadowolona, pogodna i wierzy, że wszystko się 
ułoży dobrze? (optymista) 

3. Zabawa pantomimiczna “Zgadnij, co będę robić 
podczas wakacji”. Dziecko naśladuje czynności, 
jakie będzie wykonywać podczas wakacyjnego 
wypoczynku. Rodzic odgaduje, o jaką czynność 
chodzi. 

4. Samodzielne układanie zdań składających się z 3 
wyrazów. 

 
II. Zajęcia matematyczne- Powtarzamy, utrwalamy 
 
Cele: 

● doskonalenie obliczania sum i różnic w zakresie 10 
● rozróżnianie, utrwalanie kształtów, cech i nazw figur 

geometrycznych 
 
 
 
 

 



Zadania do wykonania: 
1. Zabawa “Podaj wynik”. Rodzic przygotowuje kartki z 

działaniami matematycznymi dla dziecka. Dziecko 
losuje po kolei kartki, oblicza i podaje wynik (może 
korzystać z liczmanów). Mogą to być np. 2+4=; 
6+3=; 8-2=; 7-5=. 

2. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10- 
wykonanie ćwiczenia. 

 
3.  Zabawy z figurami geometrycznymi. 

● Rodzic rozdaje dziecku kolorowe figury 
geometryczne rozcięte na 2 części. Dziecko 
składa figury i nazywa je. 

 

 



 
 

● Rodzic rozdaje figury geometryczne. Dziecko 
układa z nich dowolny obrazek. Omawiają wspólnie 
powstały obrazem ( co przedstawia, z jakich figur 
powstał). 

 



 



4. Kolorowanie figur geometrycznych według kodu 

 

 



III. Zajęcia przyrodnicze- Jak zachowywać się 
podczas burzy? 
 
Cele: 

● rozpoznawanie i nazywanie zjawisk 
atmosferycznych 

● poznanie zasad zachowania w czasie burzy 
● omawianie obrazków i ocena zachowania osób na 

obrazkach 
 
 
Zadania do wykonania: 

1. Zabawa ruchowa “Burza”. Potrzebny będzie 
parasol. Rodzic na środku pokoju kładzie rozłożony 
parasol i umawia się z dzieckiem, że pokój to łąka, 
a prasol to ogromne drzewo. Rodzic zaczyna 
opowieść: 

Jesteś na łące, na środku rośnie ogromne drzewo. 
Bawisz się biegając po łące. Nagle zaczyna grzmieć, 
nadciąga burza, zaczyna padać deszcz. Widać 
błyskawice przeszywające niebo. Pokaż, co wtedy 
robisz? Dziecko pokazuje swoją reakcję. Rodzic pyta: 
Dlaczego schowałeś się/nie schowałeś się pod 
drzewem? Dziecko wypowiada się, odwołując się do 
znanych mu już faktów.  

2. Rozmowa o tym, jak zachować się na otwartej 
przestrzeni w czasie burzy. Rodzic mówi: Podczas 
wyładowania atmosferycznego, któremu towarzyszą 

 



głośny huk i błyskawica, następuje przepływ prądu 
z nieba do najwyższego obiektu na ziemi, gdzie 
akurat trwa burza. Co było najwyższe na łące, na 
której się bawiłeś? (parasol- drzewo). Piorun może 
powalić drzewo i wywołać pożar. Czy chroniąc się 
pod drzewem postąpiłeś rozsądnie? Dlaczego? 

3. Ustalenie zasad zachowania się podczas burzy. 
Rodzic prosi dziecko, aby przyjrzało się obrazkom i 
powiedziało, które zachowania przedstawione na 
obrazkach są bezpieczne? (karty pracy, 
ćwiczenie 1) 

4. Ocena postępowania bohaterów obrazków- 
kolorowanie okienek z odpowiednim napisem: 
TAK- jeśli zachowanie jest właściwe, NIE- jeśli 
zachowanie jest niewłaściwe. (karty pracy, 
ćwiczenie 1) 

 



 



IV. Wspomaganie rozwoju mowy- Co to jest 
zagranica? 
 
Cele: 

● wdrażanie do uważnego słuchania tekstu 
literackiego 

● kształtowanie umiejętności formułowania 
odpowiedzi na pytania 

● kształtowanie analizy i syntezy sylabowej 
● rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem 

 
Zadania do wykonania: 

1. Zabawa “Wakacyjny bagaż”. Rodzic wymienia 
miejsca, gdzie można pojechać na wakacje, a 
dziecko mówi, co należy zabrać w dane miejsce, 
np. morze- kostium kąpielowy, koc, łopatka, 
wiaderko; góry- kurtka, trapery, plecak; las- 
lornetka, atlas, namiot. 

 



 

 

 

 



2. Wysłuchanie opowiadania “Zagranica” Jadwigi 
Jasny 

 
Zagranica 

Zaczęły się wakacje. 
-Wszyscy już byli za granicą, tylko nie ja- powiedział 

Marcinek. 
Nie tylko ty- odezwał się tata.- Twoja siostra też nie 

była. 
-Ona się nie liczy, bo jest za mała- odrzekł 

Marcinek. 
-Wiek nie ma nic do rzeczy. Za granicę mogą 

jechać nawet niemowlęta- wtrąciła mama. 
-No właśnie! A ja?- Marcinek był coraz bardziej 

rozżalony. 
-Ty też pojedziesz. NIedługo wszyscy będziemy za 

granicą, i to nie jeden raz- obiecywał tata. 
I tak się stało. Najpierw byli w górach. Ależ to była 

przygoda! Malutki wagonik wspinał się po linie, a z jego 
okien widać było czubki najwyższych świerków. Kiedy 
wysiedli, było tak zimno, jakby nagle skończyło się lato. 
Wszystko było niezwykłe, a ścieżka, którą wędrowali, na 
samym czubku góry, okazała się granicą. Marcinek nie 
mógł w to uwierzyć. 

-To znaczy, że gdy zrobię krok w tamtą stronę, to 
będę za granicą?- dopytywał się. 

-Tak- odpowiedział tata. 

 



-Przecież tam jest tak samo jak tu- dziwił się 
Marcinek. 

-Niektóre zagranice są podobne. Zwłaszcza te, 
które są o krok- wyjaśnił tata. 

Marcinek był bardzo rozczarowany zagranicą, która 
niczym nie różniła się od tego, co znał. Tomek w 
przedszkolu opowiadał, że za granicą jechał na 
wielbłądzie, a tu nie było nic, tylko góry. 

Wszystko się zmieniło dopiero wtedy, gdy Marcinek 
razem z rodzicami i Karolinką poleciał samolotem do 
ciepłych krajów. 

Zanim wsiedli do samolotu, przekroczyli granicę. 
-Granica na lotnisku?- Marcinek nic nie rozumiał. 
Ale kiedy samolot był już wysoko, a pilot 

poinformował nad jakimi krajami przelatują, Marcinek 
dokonał odkrycia: 

-Wszystkie kraje pod nami to jest zagranica! 
Dlatego granice dla samolotów są na lotniskach, 
prawda? 

-Brawo!- mama była zachwycona. 
Kiedy wysiedli w ciepłym kraju z samolotu, 

Marcinek już się nie dziwił, że tam też na lotnisku jest 
granica. 

I odtąd prawie wszystko i wszędzie było zupełnie 
inne, naprawdę zagraniczne. Kolorowi ludzie byli ubrani 
w powłóczyste szaty. Dzieci nie rozumiały, co Marcinek 
do nich mówi. Na drogowskazach zamiast liter, jakieś 
zawijasy. Jedzenie o niespotykanym smaku. Woda w 

 



morzu tak ciepła, jak w wannie, palmy, drzewka 
pomarańczy, oliwki, osiołki, kozy łażące po drzewach i 
wielbłądy- na zdjęciu nie widać, jak Marcinek się bał 
wsiąść na jednego z nich. 

Po powrocie z wakacji Marcinek dokonał jeszcze 
jednego odkrycia: 

-Nasz kraj to też jest zagranica- powiedział. 
Dla kogo nasz kraj jest zagranicą? 
Czy wszędzie za granicą są ciepłe kraje? 
 

3. Rozmowa na temat treści opowiadania, 
ukierunkowana pytaniami rodzica: 
➢Jaki problem miał Marcinek? 
➢Dokąd pojechał Marcinek z rodzicami? 
➢Jak wyglądała granica w górach? 
➢Dokąd poleciała rodzina Marcinke samolotem? 
➢Co nowego zobaczył Marcinek za granicą? 
➢Dla kogo Polska jest zagranicą? 
➢Byłeś/byłaś już zagranicą? 
➢Czy wszędzie za granicą są ciepłe kraje? 

4. Analiza i synteza sylabowa wyrazów. Rodzic 
zapisuje na kartce sylaby: za, gra, ni, ca. Dziecko 
układa z nich wyrazy. Następnie rodzic zapisuje 
sylaby pionowo, dziecko dopowiada, jakie wyrazy 
można ułożyć np. do sylaby za na początku wyrazu 
(zamek, zaleta); za na końcu wyrazu (bluza, waza). 
Podobnie postępujemy z kolejnymi sylabami. 

 



5. Tworzenie wyrazów z sylab. Odczytanie wyrazów. 
Wyjaśnienie nieznanych pojęć (karty pracy, 
ćwiczenie 1). 

6. Czytanie wyrazów. Wybór i kolorowanie wyrazów 
związanych z wakacjami (karty pracy, ćwiczenie 2). 

 



 



V. Wspomaganie rozwoju mowy- Jak należy 
zachowywać się w lesie? 
 
Cele: 

● kształtowanie umiejętności dostrzegania przyczyn i 
skutków zachowania 

● określanie pozytywnych i negatywnych zachowań 
 
Zadania do wykonania: 

1. Rozmowa na temat zasad zachowywania się w 
lesie. 
➢Co wolno, a czego nie wolno robić w lesie? 
➢Co należy robić ze śmieciami? 
➢Co się może stać, gdy na polanie zostawimy 

szklaną butelkę po soku? 
➢Jak powinniśmy się zachować, gdy zobaczymy 

w lesie dzikie zwierzę? 
2. Wypowiedź dziecka na temat zdarzeń 

przedstawionych na obrazkach. Wskazywanie 
zachowań pozytywnych i negatywnych. (karty 
pracy, ćwiczenie 1) 

3. Ocena zachowań dzieci na wycieczce w lesie. 
Narysowanie uśmiechniętej lub smutnej buźki (karty 
pracy, ćwiczenie 1) 

4. Ćwiczenie grafomotoryczne (karty pracy, 
ćwiczenie 2) 

 

 



 



Dodatkowe propozycje zajęć: 
1. Rozwiązanie zagadki. 

 
Gdy niebo jest pochmurne, 

błyskawicą świeci. 
Grzmi okropnie i groźnie, 

boją się jej dzieci.  
(burza) 

 
2. Zabawa “Dokończ zdanie...”. Rodzic rozpoczyna 

zdanie: W czasie burzy…, a dziecko dopowiada 
zakończenie. 

3. Zabawa ruchowa “Błyskawica”. Dziecko powtarza 
słowa i ruchy rodzica. 

 
Zaczął padać drobniutki deszczyk. -ruchy z góry do dołu 
rękoma, naśladowanie spadających kropli 
 
Nagle zerwał się silny wiatr.- ręce w górze, kołysanie w 
prawą i w lewą stronę, naśladowanie odgłosu wiatru 
 
Na niebie rozbłysła błyskawica.- klaśnięcie w dłonie 
 
Potem słychać było grzmot. - tupnięcie 
 
Burza rozszalała się na dobre: 
 
Błyskawica!- klaśnięcie w dłonie 

 



Grzmot! - tupnięcie 
 
Błyskawica!- klaśnięcie w dłonie 
 
Grzmot!- tupnięcie 
 
A na koniec na niebie pojawiła się  
piękna kolorowa tęcza. - zataczanie łuku rękami nad 
głową,  
 

4. Doświadczenie “Wywołujemy błyskawice”. Rodzic 
ma 2 nadmuchane balony. Energicznie pociera 
baloniki wełnianą tkaniną i zbliża je do siebie, aby 
dziecko zobaczyło przeskakujące między nimi iskry. 
Następnie dziecko dobiera się w parę z rodzicem i 
samo wytwarza błyskawice. 

5. Zabawy z piłką: turlanie piłki do wyznaczonego 
miejsca, rzucanie piłki do celu, podawanie piłki w 
parze z rodzicem. 

6. Zabawa “Wycieczka do wesołego miasteczka”- 
ćwiczenia ruchowe z elementami kinezjologii 
edukacyjnej. Dziecko wykonuje zadania zgodnie z 
sugestią rodzica. 
➢Szumią drzewa: szszszszsz… 
➢Idziemy!- ruchy naprzemienne: lewa dłoń do 

prawego kolana i na odwrót. 
➢Podskakujemy!- prawy łokieć do lewego kolana 

i na odwrót. 

 



7. Zabawa “Dzień nad morzem”. Rodzic opowiada, a 
dziecko wyraża ruchem treść opowieści: 

Spędzimy jeden dzień nad morzem. Śpisz sobie 
smacznie (dziecko kładzie się na dywanie), a tu słychać 
głos mamy: “Pobudka!” Wstajesz, przeciągasz się i 
biegniesz do łazienki. Potem wychodzisz na zewnątrz 
na poranną gimnastykę (dziecko proponuje ćwiczenia). 
Wracasz do pokoju, ścielisz łóżko, idziesz wziąć 
prysznic, ubierasz się i idziesz na śniadanie. Po 
śniadaniu zakładasz kostium kąpielowy i idziesz nad 
morze. Tam kąpiesz się, robisz budowle z piasku, 
opalasz się. Wracasz na obiad. Po obiedzie- 
leżakowanie. Czytasz książkę, grasz w gry planszowe. 
Następnie wspólnie z rodzicami wychodzicie na spacer 
po mieście. Trafiliście do parku linowego, tu wspinacie 
się po linie, przechodzicie po ruchomej kładce, chodzicie 
na czworakach w tunelu. Wracasz, jesz kolację. Teraz 
tylko już mycie, oglądanie bajki i… Dziecko opowiada i 
demonstruje proponowaną czynność. 

8. Wysłuchanie wiersza Tadeusza Śliwiaka “List z 
wakacji” 

List z wakacji 
Kochani rodzice w mieście K.! 

Wasz syn się całkiem dobrze ma. 
Oddycha świeżym powietrzem, 
a kiedy chłodno, śpi w swetrze. 

Nie ma chrypki, kataru 
ni słonecznego udaru. 

 



Śpi w dzień po obiedzie 
od drugiej piętnaście do trzeciej. 

Myje szyję i nogi. 
Nie wchodzi do wody głębokiej. 

I wstydu wam nie przyniesie, 
choć wychowuje się w lesie. 

Jedynie co trzeba więcej, 
to, proszę Mamy, pieniędzy. 

 
Na lody śmietankowe. 
Na kino objazdowe. 

Na oranżadę w proszku. 
Na czekoladę gorzką. 

Na chałwę, na dropsy miętowe. 
Na kwaśne mleko- bo zdrowe. 

I, proszę Mamy i Tatki, 
na różne inne wydatki. 

Na koniec serdecznie pozdrawiam 
Babcię i Dziadka z Wrocławia, 

i Ciocię Helę z córkami, 
i kłaniam się Tacie i Mamie. 
Wasz ukochany syn Jacek, 

co nie ma pieniędzy na znaczek. 
 

9. Zabawa “Wędrujemy przez las”. Dziecko porusza 
się swobodnie po pokoju i wykonuje polecenia 
rodzica: 

 



➢Idziemy bardzo ostrożnie, podnosząc nogi do góry, 
żeby nie podeptać roślinek. 

➢Nasłuchujemy leśne odgłosy z lewej, z prawej 
strony. 

➢Przeskakujemy przez grube pnie jak zajączki. 
➢Wspinamy się na palce, aby zobaczyć, co dzieje się 

wysoko w koronach drzew. 
10. Wykonanie pracy plastycznej “Na wakacjach” 

techniką kolażu. Z kolorowych gazet dziecko wycina 
elementy potrzebne do wykonania pracy. Nakleja je 
na kartkę, tworząc kompozycję. 

11. Ćwiczenia oddechowe. Dziecko stoi w lekkim 
rozkroku z rękami opuszczonymi wzdłuż tułowia i 
wykonuje polecenia rodzica: 

Zamknij oczy i posłuchaj. Jesteś w lesie, jest piękna, 
słoneczna pogoda. Wieje lekki wiatr, słychać szum 

drzew i śpiew ptaków. Robisz głęboki wdech nosem, 
wciągasz powietrze do brzucha, który napełnia się jak 

balon. Zatrzymujesz na chwilę powietrze i powoli 
wypuszczasz je przez nos. 

12. Rozwiązanie krzyżówki wakacyjnej. 

 



 



13. Wykonanie pastelami rysunku, 
przedstawiającego miejsca, do których chciałoby 
pojechać dziecko na wakacje.  

 

 



Zajęcia z języka angielskiego: 
Nauka i utrwalanie podanych wyrazów i zwrotów: 
❖holiday- wakacje 
❖summer- lato 
❖storm- burza 
❖sun- słońce 
❖sunglasses- okulary przeciwsłoneczne 
❖sea-morze 
❖mountain-góry 
❖lake-jezioro 
❖forest-las 
❖put your sunglasses on- załóż okulary 

przeciwsłoneczne 
❖storm is coming- nadchodzi burza 
❖what can we do- co możemy robić 

 
Zadania do wykonania: 

1. “Sun and storm”. Dziecko porusza się po pokoju. 
Na hasła podane przez rodzica wykonuje konkretne 
czynności. Na hasło “sun, put your sunglasses 
on”(słońce, załóż okulary przeciwsłoneczne), 
dziecko ma udawać, że zakłada okulary 
przeciwsłoneczne i opala się na słońcu. Na hasło 
“storm is coming” (nadchodzi burza), dziecko ma za 
zadanie kucnąć na ziemi i dotknąć dłońmi kostek. 

2. Zabawa “What can we do”. Rodzic zadaje pytania 
dzieciom “What can we do in the...mountain” (co 
możemy robić… w górach). Dziecko w odpowiedzi 

 



pokazuje czynności wykonywane w danym miejscu 
np. wspinaczka, opalanie się, spacer. Rodzic po 
kolei zadaje pytania o: góry (mountain), morze 
(sea), jezioro (lake) i las (forest). 

3. Kolorowanie wakacyjnych obrazków 

 



 



 



POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA  
 
I. W zakresie usprawniania funkcji poznawczych 

 
Cele: 

● rozwijanie zdolności pracy zgodnie z poleceniem 
● rozwijanie percepcji wzrokowej 
● ćwiczenie spostrzegawczości 
● usprawnianie umiejętności skupienia uwagi 
● ćwiczenie analizy i syntezy głoskowej 

 
Propozycje zabaw i ćwiczeń usprawniające procesy 
poznawcze: 
❖Wykonaj zadania zgodnie z poleceniami. 

 



  



❖Przyjrzyj się obrazkom w rzędach. W każdym 
rzędzie znajdź ten, który różni się od pozostałych. 
Otocz go kółeczkiem. 

 
❖Zakreśl sylaby występujące w wyrazach po lewej 

stronie 

 



 



II. W zakresie usprawniania grafomotoryki 
 
Cele: 

● usprawnianie motoryki dużej 
● rozwijanie umiejętności skupienia uwagi na 

wykonywanym zadaniu 
● wykonywanie pracy według podanego wzoru 
● ćwiczenia symetrii 
● stymulowanie ogólnego rozwoju 

 
Propozycje zabaw i ćwiczeń usprawniających 
grafomotorykę: 
❖Narysuj znaczki w każdej figurze według wzoru 

 



❖Ćwiczenia z plastikową butelką kształtujące ogólną 
sprawność fizyczną. 

➢Rzut butelki w górę i chwyt oburącz. 
➢Rzut butelki w górę, klaśnięcie i próba chwytu 

dowolną ręką. 
➢Podawanie butelki ruchem okrężnym wokół siebie 

na wysokości bioder. 
➢W pozycji stojącej, z butelką umieszczoną między 

kolanami, podskoki obunóż w miejscu i w różnych 
kierunkach. 

➢Rzut butelki oburącz zza pleców ponad głowę i 
próba chwytu z przodu. 

➢Toczenie nogą butelki po podłożu. 
➢Skoki obunóż przez butelkę leżącą na podłodze. 
➢Skoki obunóż przez butelki ułożone jak szczebelki 

drabiny.. 
❖Dorysuj drugą, symetryczną połowę obrazka 

przedstawiającego motyla. 

 



 


