
 

 
 
 
 

Szanowni Rodzice! 
Bardzo dziękujemy za dostarczone już 
karty diagnostyczne. Osoby, które nie 

oddały jeszcze kart prosimy o jak 
najszybsze dostarczenie ich do 

przedszkola. W razie wątpliwości prosimy 
o kontakt telefoniczny  

na numer (22) 822-23-32. 
Bardzo dziękujemy za pomoc i wsparcie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
Propozycje zajęć dla sześciolatków 

Temat tygodnia: ŻYCIE NA WSI 
08.06.20r.-12.06.20r. 

 
I.Wspomaganie rozwoju mowy- W wiejskiej 
zagrodzie 
 
Cele: 

● kształtowanie umiejętności przewidywania 
zakończenia opowiadania 

● rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat 
ilustracji 

● utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka i 
nazw ich domów 

● doskonalenie umiejętności czytania 
● kształtowanie umiejętności wyboru wyrazów 

pasujących do ilustracji 
● dzielenie wyrazów na sylaby 

 
Zadania do wykonania: 

1. Słuchanie opowiadania “Gdzie jest wieś?” Jadwigi 
Jasny. 

Gdzie jest wieś? 
Mama, tata i Marcinek już od godziny siedzieli w 
pociągu. Jechali na wakacje, jechali na wieś. 

 



 

- Gdzie jest wieś?- zapytał Marcinek i wtedy jadący w 
tym samym przedziale pasażerowie roześmiali się 
w głos. Marcinek bardzo się zawstydził, ale tata 
wcale nie zwrócił uwagi na ten śmiech i powiedział: 

- Wsie są wszędzie: blisko i daleko. Popatrz- za 
oknem widać pola i las. To jest wieś. Mijaliśmy ich 
bardzo dużo. 

- To dlaczego nie wysiadamy?- zapytał Marcinek. 
- Bo Supienie, wieś, do której jedziemy, jest jeszcze 

dalej- odpowiedział tata i dodał: 
- Pociąg nas tam nie zawiezie. 
- To… co będzie dalej? 
- Dalej pojedziemy autobusem. 

Kiedy dotarli wreszcie na miejsce, Marcinek był tak 
zmęczony, że od razu zasnął i nawet nie bardzo 
wiedział, gdzie jest. 

Od rana na podwórku był straszny hałas. 
- Kukuryku… kukuryku…!!! 

Marcinek nigdy przedtem nie słyszał, jak pieje 
prawdziwy kogut, ale poznał od razu, że to on, bo piał 
jak ten z “Teleranka”. Potem zobaczył krowy i konie, 
owce i koziołka, gęsi, kaczki i kury… Wszystko to tak 
bardzo mu się podobało, że za królikiem chciał pobiec 
do... 

- Tam dzieciom nie wolno wchodzić!- zatrzymała go 
mama.- To jest stajnia, to obora, a to chlewik i 
kurnik… Tu mieszkają zwierzęta. 

 



 

“Szkoda- pomyślał Marcinek- chciałbym zobaczyć, 
jak one mieszkają”. 

Jeszcze tego samego dnia Marcinek zobaczył Adasia, 
syna gospodarzy, wychodzącego z kurnika z koszykiem 
jajek. 

- Ty możesz tam wchodzić- zdziwił się Marcinek. 
- Pewnie- powiedział Adaś.- A kto by tam znalazł tyle 

jajek, jak nie ja?! 
- A do chlewika też wolno ci wchodzić? 
- Pewnie. Noszę świniom pokrzywy. Chodź, 

zobaczysz, jak jedzą. 
- Mnie nie wolno- chciał powiedzieć Marcinek, ale nie 

zdążył, bo właśnie podeszła mama i zapytała:  
- Pójdziesz z nami na spacer Marcinku? 

- A mogę zostać z Adasiem?- zapytał Marcinek. 
Jak myślisz, co odpowie mama? 
 

2. Przewidywanie zakończenia opowiadania 
● Dziecko proponuje odpowiedź na pytanie 

postawione na końcu opowiadania: czy mama 
pozwoli zostać, czy nie.  

● Ustalenie dalszego ciągu zdarzeń w wersji: 
Marcinek zostaje z Adasiem, Marcinek idzie z 
rodzicami na spacer. Dziecko proponuje 
zakończenia. 

3. Analiza ilustracji. Opowiadanie o tym, co można 
zobaczyć na wsi (karta pracy, ćwiczenie 1) 

 



 

 

 



 

4.  Czytanie nazw zwierząt. Otoczenie pętlą nazw 
zwierząt znajdujących się na ilustracji (karta pracy, 
ćwiczenie 2) 

5. Wyszukiwanie i nazywanie zwierząt, których nie 
zobaczył Marcinek (indyk, kot) 

 

 



 

 

 
6. Analiza sylabowa wyrazów (karty pracy, ćw. 2) 

● Głośne czytanie wyrazów z podziałem na 
sylaby, z jednoczesnym wyklaskiwaniem i 
liczeniem sylab 

● Zaznaczenie kreską pionową podziału na 
sylaby (np. ko|gut ) 

 



 

7. Przypominanie nazw mieszkań zwierząt. Dziecko 
kończy wypowiedź rodzica: Świnia mieszka w…; 
Koń mieszka w…; Kury, kaczki mieszkają w…; 
Krowa mieszka w… . 

 

 

 



 

 

 
 
 

 



 

II. Zajęcia matematyczne- Gęsie jajo 
 
Cele: 

● kształtowanie umiejętności posługiwania się 
liczebnikami porządkowymi i głównymi w zakresie 
10 

● doskonalenie umiejętności kreślenia liczb 
 
Zadania do wykonania: 

1. Wysłuchanie wierszyka  
 

Gęsi wielkich zmartwień nie mają. 
Bo czy ktoś gotuje gęsie jajo? 
Czy jajecznicę często smaży? 

Skąd znowu! Od tego są jaja kurze. 
Gęsie jajo jest za duże. 

Więc może lepiej będzie, 
jeśli z gęsiego jaja 

gąsiątko małe będzie! 

 

 



 

2. Utrwalanie liczebników porządkowych w zakresie 
10. Rodzic rysuje na kartce jajo, mówiąc: Mama gęś 
zniosła pierwsze jajo, potem drugie, potem 
trzecie… (rysuje ich 10, dziecko wymienia liczebniki 
porządkowe. 

 
3. Utrwalanie liczebników porządkowych w zakresie 

10.  
➢Na każdym jajku dziecko zapisuje liczby od 1 

do 10. 
➢Dziecko głośno odczytuje liczby: jeden, dwa… 
➢Powtórzenie czytania liczb w odwrotnej 

kolejności: od 10 do 1. 
4. Uzupełnienie ciągu liczbowego rosnąco i malejąco 

w zakresie 10. Wpisanie brakujących liczb.  

 



 

 

 
 
III. Wspomaganie rozwoju mowy- Czym zajmuje się 
tata Bartka? 
 
Cele: 

● rozwijanie umiejętności wypowiadania się na temat 
ludzi pracujących w gospodarstwie 

● ćwiczenie w głośnym czytaniu 
● doskonalenie analizy głoskowej wyrazów 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

Zadania do wykonania: 
1. Rozmowa na temat pracy na wsi, na podstawie 

własnych spostrzeżeń, zdjęć i dotychczasowych 
doświadczeń 
➢Dziecko, na podstawie zdjęć opowiada o tym, 

czym zajmują się ludzie na wsi. Rodzic 
podsumowuje wiadomości na temat prac 
polowych- wiosną: orka, siew, sadzenie 
ziemniaków; latem: pielęgnowanie, 
zastosowanie środków ochrony roślin, 
nawożenie, żniwa; jesienią: zbiór, orka, siew 
oziminy). 

 

 



 

 

 
 

 



 

➢Opowiadanie przez dzieci o tym, czym jeszcze 
oprócz uprawy ziemi zajmują się rolnicy (hodowla 
zwierząt) 

 

 

 



 

 
➢Przypomnienie nazw zwierząt hodowlanych (m.in. 

koń, krowa, koza, królik, świnia, gęś, owca, indyk, 
kura, kaczka) 

 

 

 



 

 

 
➢Analiza głoskowa wyrazów. Wyodrębnienie nazw 

zawierających głoskę “k”. 
➢Rysowanie wybranego zwierzęcia hodowlanego, 

którego nazwa zawiera głoskę “k”. (karty pracy, 
ćwiczenie 1) 

 



 

 



 

2. Głośne czytanie tekstu dotyczącego gospodarstwa 
taty Bartka. 

3. Analiza treści czytanki, ukierunkowana pytaniami 
rodzica. 

4. Rozmowa na temat cech pięknego czytania. 
5. Ponowne czytanie tekstu przez dziecko. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

IV. Wspomaganie rozwoju mowy- Quiz 
 
Cele: 

●  utrwalenie wiadomości dotyczących wsi 
● doskonalenie umiejętności wypowiadania się i 

logicznego myślenia 
 
Zadania do wykonania: 

1. Rozwiązywanie zagadek dotyczących zwierząt. 
 

Puszyste kuleczki 
na środku podwórka, 
mają krzywe nóżki 
i żółciutkie piórka. 
Mają małe dzioby, 

lecz to nie kurczaki. 
Bardzo lubią pływać, 
zgadnij, kto to taki.  

(kaczęta) 
--------------------------------------------------------------------------- 

Mały brzuszek, mała główka 
z czerwonym grzebykiem. 

Gdy dorośnie, pewnie będzie 
pięknym kogucikiem. 

(kurczak) 
--------------------------------------------------------------------------- 

 
 

 



 

Mieszka w budzie, tuż przy murku. 
Wszystkich strzeże na podwórku. 

Kiedy jest okropnie zły- 
groźnie szczerzy ostre kły. 

A gdy jest zadowolony, 
merda do nas swym ogonem. 

(pies) 
--------------------------------------------------------------------------- 

Czasem włazi gdzieś wysoko, 
żeby mieć na wszystko oko. 

Gdy chce złapać mysz malutką, 
to zakrada się cichutko. 

(kot) 
 

2. Udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez 
rodzica 
➢Skąd mamy mleko? (od krowy) 
➢Jak nazywa się młody konik? (źrebię) 
➢Co zbiera się jesienią na wsi podczas 

wykopków? (ziemniaki) 
➢Które zwierzę mieszka w stajni? (koń) 
➢Co się kosi w czasie żniw? (zboże) 
➢Jakie zwierzę mieszka w chlewie? (świnia) 
➢Czym jest siano? (wysuszoną trawą) 
➢Co wykluwa się z jajka? (np. kurczak) 

3. Rozpoznawanie i nazywanie sprzętu rolniczego. 
Rodzic pokazuje zdjęcia, a dziecko podaje ich 
nazwy (traktor, pług, brony, kombajn, przyczepa). 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

Dodatkowe propozycje zajęć: 
1. Rozwiązywanie zagadek- mieszkańcy wiejskiego 

podwórka 
➢Ma cztery nogi, piękną grzywę i długi ogon. 

Lubi skakać przez przeszkody. (koń) 
➢Rozpoznasz ją po czarno- białych łatach. 

Dzięki niej mamy smaczne, zdrowe mleko. 
(krowa) 

➢Najczęściej spotkasz go w górach, ma białe, 
wełniane futerko i rogi w kształcie ślimaczków. 
(baranek) 

➢Wesołe, różowe, grubiutkie zwierzątko z 
zawiniętym ogonkiem. Lubi kąpać się w błocie. 
(świnka) 

➢Ma ostry dziób i kolorowe pióra, znosi jajka. 
(kura) 

➢Podobna do kaczki, chociaż ma dłuższą szyję. 
Syczy i szczypie. (gęś) 

➢Uwielbia kąpać się w stawie. Ma krótkie, 
krzywe nóżki i płaski dziób. (kaczka) 

2. Ćwiczenie dźwiękonaśladowcze. Rodzic prezentuje 
kolejno obrazki ze zwierzętami. Dziecko nazywa 
zwierzęta i naśladuje ich głosy.  

 



 

 
3. Zabawa “Dobieranie rymów”. Rodzic mówi początek 

zdania, dziecko dopowiada ostatni, rymujący się 
wyraz: 
➢Kot wskoczył na… (płot) 
➢Kaczka to była… (dziwaczka) 
➢Koza chodzi koło… (woza) 
➢Mucha lata koło… (ucha) 
➢Cielę, co językiem… (miele) 

4. Wykonanie zadania matematycznego 
● Analiza ilustracji. 
● Uzupełnianie zapisów. 
● Ustne układanie treści zadań do ilustracji. 
● Kolorowanie rysunków. 

 



 

 



 

5.  Zabawa naśladowcza “Kotek”: chodzenie na 
czworakach, robienie kociego grzbietu, picie mleka, 
oblizywanie wąsików, mruczenie, zwinięcie się w 
kłębuszek.  

6. Zabawa pantomimiczna “Zgadnij, co robię w 
gospodarstwie?”. Dziecko prezentuje wybrane 
zajęcie wykonywane przez rolnika, rodzic odgaduje 
(np. jazda traktorem, siew zboża, koszenie trawy, 
dojenie krowy). 

7. Lepienie z plasteliny sprzętu gospodarskiego lub 
zwierząt z wiejskiego podwórka. 

8. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z piłką: 
➢W pozycji stojącej, popychanie piłki palcami 

stóp. 
➢W pozycji stojącej, skoki przez piłkę obunóż 

przodem. 
➢W siadzie skulnym podpartym, palce stóp na 

piłce, toczenie piłki w przód i w tył. 
➢W siadzie rozkrocznym, w parze z rodzicem, 

toczenie do siebie piłki raz prawą, raz lewą 
ręką. 

➢W siadzie skulnym podpartym, w parze z 
rodzicem, toczenie piłki do siebie stopami. 

➢W siadzie skrzyżnym, toczenie piłki przed sobą 
z lewej do prawej ręki. 

 
 
 

 



 

9. Ćwiczenie korekcyjne 
➢W klęku podpartym, wymachy bokiem w górę 

raz prawą, a raz lewą ręką. 
➢W siadzie skrzyżnym, pokazywanie raz prawą, 

raz lewą ręką ściany, która znajduje się za 
plecami ćwiczącego. 

➢W staniu, chód po obwodzie koła ze wspięciem 
na palcach. 

10. Wpisz brakujące odgłosy zwierząt 

 



 

 



 

Zajęcia z języka angielskiego: 
Nauka i utrwalanie podanych wyrazów i zwrotów: 
❖farm animals- zwierzęta wiejskie 
❖a cow- krowa 
❖a chicken- kurczak 
❖a chick- kurczątko 
❖a duck- kaczka 
❖a horse- koń 
❖a pig- świnia 
❖a turkey- indyk 
❖a goose- gęś 
❖a sheep- owca 
❖a goat- koza 
❖close your eyes- zamknij oczy 
❖open your eyes- otwórz oczy 
❖what’s missing- czego brakuje? 
❖you are- ty jesteś 

 
Zadania do wykonania: 

1. What’s missing? (czego brakuje) Rodzic wycina 
obrazki zwierząt i rozkłada je na podłodze. 
Następnie prosi dziecko o zamknięcie oczu (close 
your eyes) i zakrywa jakiś obrazek. Prosi dziecko o 
otworzenie oczu (open your eyes) i zadaje pytanie: 
What’s missing? (czego brakuje?). Dziecko 
odgaduje jakiego zwierzęcia zabrakło. 

 



 

 

 



 

2. Zabawa w naśladowanie “You are…”. Rodzic 
wymawia hasło you are...a chicken 
(jesteś...kurczakiem). Zadaniem dziecka jest 
zachowywać się i wydawać dźwięki zgodnie z 
rozpoznanym zwierzęciem. Można zamieniać się 
rolami.  

3. Pokoloruj i nazwij przedstawione zwierzęta, które 
żyją na farmie 

 

 



 

POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA  
 
I. W zakresie usprawniania funkcji poznawczych 

 
Cele: 

● rozwijanie zdolności skupienia uwagi 
● usprawnianie percepcji wzrokowej 
● usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej 
● umiejętność wykonywania pracy zgodnie z 

poleceniem 
 
Propozycje zabaw i ćwiczeń usprawniające procesy 
poznawcze: 
❖Dorysuj do koła serduszko umieszczając je zgodnie 

z napisem po lewej stronie. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

❖Odszukiwanie obrazków i działanie zgodnie z 
instrukcją. 

 
❖Wytnij i dopasuj cienie do zwierzątek. 

 



 

 

 



 

 



 

II. W zakresie usprawniania grafomotoryki 
 
Cele: 

● wzmacnianie mięśni ręki 
● usprawnianie umiejętności wycinania nożyczkami 
● rozwijanie umiejętności rysowania szlaczków 
● kształcenie wyobraźni 

 
Propozycje zabaw i ćwiczeń usprawniających 
grafomotorykę: 
❖Dokończ rysowanie liści na łodygach. Na każdej 

łodydze ma być ich tyle, ile wskazuje liczba pod 
każdą z nich. Pokoloruj kwiaty. Napisz po śladzie 
wszystkie liczby. 

 



 

 
❖Wytnij i dopasuj liczby oraz napisy do ilości kredek 

na obrazkach. 

 



 

 

 



 

 

 



 

❖Połącz dzieci z pączkami rysując po liniach 
przerywanych. 

 

 



 

 
 

 


