
Propozycje zajęć dla sześciolatków 
Temat tygodnia: W DZIECIĘCEJ KRAINIE 

01.06.20r.-05.06.20r. 
 

I. Wspomaganie rozwoju mowy- Co to jest 
przyjaźń? 

 
Cele: 

● rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnymi 
zdaniami 

● wzbogacanie słownictwa dziecka 
● doskonalenie spostrzegawczości 
● rozwijanie zainteresowania pisaniem 

 
Zadania do wykonania: 

1. Wysłuchanie wiersza “Przyjaźń” Marcina 
Przewoźnika  

 
Przyjaźń 

W życiu zawsze jest weselej, 
gdy są z tobą przyjaciele. 

Gdy masz z kim się bawić, grać, 
biegać, skakać i się śmiać. 

 
(...) 

 
 

 
 



Razem dobra jest zabawa, 
wspólnie uda się wyprawa. 
Z przyjaciółmi, co tu kryć, 
łatwiej i przyjemniej żyć! 

 
2. Układanie odpowiedzi na pytania: 

➢Kiedy w życiu jest weselej? 
➢Co możemy robić z przyjaciółmi? 
➢Dlaczego z przyjaciółmi jest nam weselej? 

3. Wypowiedź dziecka na temat: Jak można spędzić 
czas z przyjaciółmi? 

4. Definiowanie pojęcia przyjaciel. 
5. Zabawa “Licz słowa w zdaniu”. Zadaniem dziecka 

jest policzenie słów w zdaniach wypowiedzianych 
przez rodzica. Dziecko może liczyć słowa na 
palcach lub rysować kreski na kartce. Najpierw 
rodzic mówi krótkie zdania, a później składające się 
z coraz większej liczby wyrazów. Przykłady zdań: 
➢Mam przyjaciela. 
➢Baw się zgodnie. 
➢Mów zawsze prawdę. 
➢Przedszkole to miejsce bliskie wszystkim 

dzieciom. 

 
 



 
6. Próby przepisywania zdania. Rodzic zapisuje na 

kartce zdanie: Ola to lalka Ali. Zadaniem dziecka 
jest przepisanie go. 

 
 
II. Zajęcia matematyczne- Zabawy matematyczne 
 
Cele: 

● doskonalenie logicznego myślenia, dodawania i 
odejmowania w zakresie 10 

● rozwijanie umiejętności uważnego słuchania 
poleceń 

 
 
 
 

 
 



 
Zadania do wykonania: 

1. Zabawa “Ukryte liczby”. Rodzic daje dziecku kartkę 
ze zdaniami, w których ukryte są liczby. Dziecko ma 
za zadanie uważnie przeczytać zdania, podkreślić 
zapisane słownie liczby i dodać je do siebie. 

 
Odwaga Janka nam zaimponowała. (2) 

 
Ola rozdaje denary. (1) 

 
2. Zabawa “Ile brakuje do…?” Rodzic prosi dziecko na 

środek pokoju i pyta, ile kroków (stopek) brakuje od 
6 do 10. Dziecko stawia kroki (stopki), których 
brakuje, licząc: 7,8,9,10. Następnie podaje 
odpowiedź, np. 4, bo 6 + 4=10. 

3. Doskonalenie dodawania i odejmowania w zakresie 
10. Kolorowanie według kodu ( karta pracy) 

 
 



 
 



4. Zabawa dydaktyczna “Spostrzegawczość”. 
Zadaniem dziecka jest odszukać w domu 
przedmioty, które swym kształtem przypominają 
liczby od 0 do 10. 

5. Próby samodzielnego pisania cyfr (karta pracy) 

 
 



 
 



III. Wspomaganie rozwoju mowy- W co lubimy się 
bawić? 
 
Cele: 

● kształtowanie spostrzegawczości wzrokowej 
● rozwijanie pamięci 
● doskonalenie umiejętności czytania 

 
Zadania do wykonania: 

1. Wysłuchanie wiersza- zagadki “Rower” Anny 
Edyk-Psut 

 
Rower 

Każdy ma koła, dzwonek, przerzutki, 
Mój jest dziecinny, żółty, malutki. 

Jeżdże nim w parku lub leśną drogą, 
Ulicą dzieci jeździć nie mogą. 

 
Przy drogach w mieście są oznaczenia: 

Zwolnij! Nie wjeżdżaj! Tutaj pas zmieniaj! 
Każdy je widział, mogę dać głowę, 

Bo to są zwykłe znaki drogowe. 
 

2. Układanie odpowiedzi na pytania: 
➢Jak wygląda rower? 
➢Jakie zasady obowiązują rowerzystę? 
➢Jak powinien być ubrany rowerzysta? 
➢Co to jest ścieżka rowerowa? 

 
 



 

 

 
 



 
3.  Zabawa dźwiękonaśladowcza “Wycieczka 

rowerowa”. Rodzic opowiada krótką historię. 
Dziecko naśladuje odgłosy, o których opowiada 
rodzic. 

 
Jedziemy na wycieczkę rowerową. Na drodze widzimy 

zagrożenie, dzwonimy dzwonkiem (dzyń, dzyń). 
Jedziemy dalej. W parku słyszymy ćwierkanie ptaków 

(ćwir, ćwir, ćwir). Zsiadamy z roweru. Idziemy bawić się 
na plac zabaw. Nagle słyszymy wrony (kra, kra, kra). 

 
4. Nauka na pamięć 1. zwrotki wiersza “Rower”. 
5. Układanie podpisów do zdjęć (karta pracy) 

 
 



 
 



6.  Układanie zdań z wyrazami: rower, piłka, klocki, 
lalka 

 
IV. Zajęcia społeczne- Każdy ma swoje prawa i 
obowiązki 
 
Cele: 

● wdrażanie dziecka do przestrzegania praw i 
wywiązywania się z obowiązków 

● doskonalenie umiejętności wypowiadania się na 
bazie ilustracji i wierszy 

● rozbudzenie zainteresowania czytaniem 
 
Zadania do wykonania: 
1. Wysłuchanie fragmentu wiersza Tadeusza Kubiaka 
“My, dzieci”. 
 

My, dzieci 
My, dzieci, my chcemy śmiać się, 

my, dzieci, lubimy słońce, 
my, dzieci, kochamy ptaki, 
wesoły, perlisty koncert. 

My, dzieci, chcemy wybiegać 
z domów w złociste poranki, 

my chcemy, by nam nad głową 
furczały barwne skakanki. (...) 

 

 
 



2. Wskazywanie praw dziecka na podstawie wiersza. 
Rodzic zadaje pytanie: Do czego dzieci mają prawo? 
 
3. Informacja rodzica na temat praw dziecka 
 
Przyjmuje się , że dziecko to osoba poniżej 18. roku 
życia, pozostająca pod specjalną ochroną prawa do 
osiągnięcia pełnoletności. 
Prawa dziecka: 
➢prawo do życia i rozwoju, 
➢prawo do uzyskania obywatelstwa, 
➢prawo dziecka do rodziny, 
➢prawo do wolności, godności, szacunku, 

nietykalności osobistej, 
➢prawo do wolności religii i przekonań, 
➢prawo do swobodnej wypowiedzi poglądów i ich 

poszanowania stosownie do wieku dziecka, 
➢prawo do wolności od przemocy fizycznej lub 

psychicznej, wyzysku, wszelkiego okrucieństwa, 
➢prawo do ochrony zdrowia, 
➢prawo do odpowiedniego standardu życia, 
➢prawo do zabezpieczenia socjalnego, 
➢prawo do wypoczynku i czasu wolnego, 
➢prawo do nauki, 
➢prawo do korzystania z dóbr kultury, 
➢prawo do informacji, 
➢prawo do znajomości swoich praw, 

 
 



➢prawo mniejszości etnicznych do znajomości swojej 
kultury, wyznania i praktyk religijnych, 

➢prawa polityczne, a mianowicie prawo do 
stowarzyszania się i zgromadzeń w celach 
pokojowych 

 
4. Odczytanie zdania. rodzic pokazuje zdanie zapisane 
na dużym kartonie: 
 

Mam prawo do zabawy, nauki 
i opieki zdrowotnej. 

 
5. Zabawa  “Niedokończone zdanie”. Dziecko kończy 
zdanie rozpoczęte przez rodzica: Gdybym był 
czarodziejem, to dla każdego dziecka… 
 
6.Dorysowywanie fragmentów brakujących na ilustracji. 
Wypowiedź na temat obowiązków, jakie mają dzieci. 
( karta pracy)  

 

 
 



 
 



V. Zajęcia matematyczne- Prawa i lewa 
 
Cele: 

● rozróżnianie prawej i lewej strony 
● rozwijanie umiejętności orientowania się na kartce 

papieru 
● uważne wykonywanie poleceń rodzica 

 
Zadania do wykonania: 

1. Utrwalenie pojęć: prawa, lewa na podstawie 
ilustracji (karta pracy) 

2. Wskazanie ręki, która podajemy na powitanie (karta 
pracy, ćwiczenie 1) 

3. Rysowanie ludzika po śladzie, a potem 
samodzielnie (karta pracy, ćwiczenie 2) 

 
 



 
 



4. Zabawa ruchowa ze śpiewem “Chodź do mnie”. 
 

Nie chcę cię, nie chcę cię, nie chcę cię znać. 
Chodź do mnie, chodź do mnie, rączkę mi daj. 

Prawą mi daj, lewą mi daj i już się na mnie nie gniewaj. 
Prawą mi daj, lewą mi daj i już się na mnie nie gniewaj. 

 
5. Zabawa “W lewo, w prawo, w górę, w dół”. Rodzic 

daje dziecku kartkę w kratkę, na jej środku 
zaznaczona ma być duża czarna kropka. Dziecko 
rysuje według instrukcji rodzica: 2 kratki w górę, 3 
kratki w prawo, 2 kratki w dół, 3 kratki w lewo. Jaką 
figurę narysowałeś/narysowałaś? Nad prostokątem 
narysuj trójkąt. Z lewej strony prostokąta narysuj 4 
kwiatki, a z prawej- drzewo itd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VI. Zajęcia techniczne- Okazuję szacunek swoim 
kolegom. 
 
Cele: 

● wdrażanie dziecka do okazywania szacunkuu 
wszystkim, bez względu na wygląd oraz do 
respektowania zdania innych 

● wzbogacanie słownika dziecka 
 
Zadania do wykonania: 

1. Zabawa “Lustro”. Dziecko stoi w parze z rodzicem 
naprzeciwko siebie. Jedna osoba wykonuje 
dowolne ruchy, a druga je naśladuje. Później 
następuje zamiana roli. 

2. Wysłuchanie opowiadania “Krasnoludkowe 
ubranka” Małgorzaty Strzałkowskiej. 

 
Krasnoludkowe ubranka 

Pewnego pogodnego poranka krasnoludek 
Krasnolud Dwunasty zwołał na Wielkim Placu cały 
kolorowy lud Krasnoludkowa. 

-Obywatele!!!-zawołał do mikrofonu. -Mam dla was 
dobre nowuny! Od jutra w Krasnoludkowie zapanuje 
nowy ład! Podpisałem w tej sprawie specjalne pismo! 

-Pismo? Jakie pismo? Nowy ład? A po co? Ten jest 
zły?- pytały zdumione krasnoludki. 

-Obywatele!!!- wołał dalej Krasnolud Dwunasty.- Od 
jutra wkładamy jednakowe ubranka! Takie jak moje! 
 
 



Tylko takie spodenki, jak moje! Tylko takie kubraki, tylko 
taki czapki i tylko takie buty! 

- Jak to? My wolimy ubranka w kwiatki!- wołały małe 
krasnoludki. 

- A my w kropki i paski!- wołały krasnoludki z 
długimi brodami. 

- My lubimy sukienki! I buty na obcasach!- kwiliły 
krasnoludkowe panny. 

- I kokardy na kapeluszach!- dodawały 
krasnoludkowe damy. 

- Obywatele!!! Taka jest moja decyzja! I kropka! Kto 
ma takie ubranko, jak ja mam, ten jest z nami! A kto ma 
inne- fora ze dwora! 

Kolejnego poranka krasnoludek Krasnolud 
Dwunasty po raz drugi zwołał na Wielkim Placu cały lud 
Krasnoludkowa. 

-Obywatele!!!- zawołał do mikrofonu. 
Ale plac był pusty… 
 

3. Rozwiązanie problemu: Dlaczego Krasnolud 
Dwunasty został sam? 

4. Ustalenie zasad postępowania, jakimi powinniśmy 
kierować się w grupie. Dziecko podaje zasady, 
rodzic zapisuje je na dużej kartce papieru. 

5. Zabawa “Jesteśmy niepowtarzalni”. Rodzic prosi 
dziecko, aby przyjrzało się dłoniom wszystkich 
domowników, a dokładnie liniom na opuszkach 
palców. Są one kolejnym dowodem na to, że każdy 

 
 



z nas jest inny. Zadaniem dziecka jest umoczenie 
dłoni w farbie i odbicie jej na dużej kartce. Rodzic 
podkreśla, że każdy z nas jest inny i należy nam się 
szacunek.  

 
Dodatkowe propozycje zajęć: 
 

1. Ćwiczenia logopedyczne 
➢Usprawnianie narządów artykulacyjnych: 

parskanie, kląskanie, cmokanie 
➢Powtarzanie za rodzicem kolejnych wersów 

wiersza “Rolki Jolki” Agnieszki Frączek 
 

Rolki Jolki 
Kiedy Jolka 

gna na rolkach, 
to dwie rolki 
owej Jolki 
rączo jadą 

wbrew jej radom. 
Pędzą w dal za jardem jard, 

jakby to był dziki rajd! 
Bo gdy Jolka 

gna na rolkach, 
to dwie rolki 
owej Jolki 

same wolą wodzić rej. 
No i nie słuchają jej. 

 
 



2. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z laską gimnastyczną 
(laskę można zastąpić kijem, długą linijką) 
➢W postawie stojącej, bokiem do laski, 

przeskakiwanie obunóż przez laskę z jednej 
strony na drugą stronę. 

➢W siadzie skrzyżnym, laska ułożona na 
podłodze, chwyt laski oburącz za końce, 
wznoszenie laski nad głowę i opuszczanie. 

➢W siadzie klęcznym, laska trzymana za 
plecami, opad tułowia w przód i wyprost. 

➢W siadzie skulnym, laska trzymana pod 
kolanami oburącz za końce, wykonanie leżenia 
tyłem i powrót do siadu skulnego (kołyska). 

➢Marsz po obwodzie koła, przenoszenie laski 
przodem w górę i opuszczanie. 
 

3. Ćwiczenia oddechowe 
➢W siadzie skrzyżnym, z dłoniami na kolanach, 

dziecko wykonuje wdech i jednocześnie unosi 
ramiona w bok, potem wydech i powraca do 
pozycji wyjściowej 

➢W leżeniu przodem, ramiona wyprostowane, 
głowa między ramionami, na wdech uniesienie 
ramion i głowy nad podłogę, na wydech- 
powrót do pozycji wyjściowej 

➢W pozycji stojącej, marsz po obwodzie koła, na 
wdech- marsz na palcach, na wydech- marsz 
na piętach 

 
 



➢W pozycji stojącej, swobodne wdechy i 
wydechy 

 
4.  Zabawa “Ruchome zabawki”. Dziecko stoi, jego 

zadaniem jest naśladowanie sposobu poruszania 
się różnych zabawek na hasło rodzica, np.: 
Lubimy się bawić, bawimy się robotami (piłkami, 
samochodami, pluszakami) dziecko naśladuje ruchy 
robota (piłki, samochodów, pluszowych zwierzątek). 
Na hasło: Koniec zabawy! dziecko nieruchomieje. 

 
5. Zabawa dydaktyczna “Bystre oko”. Rodzic daje 

dziecku gazetę. Zadaniem dziecka jest odszukanie 
w ciągu 2 minut jak najwięcej wyrazów z podaną 
literą, np.: d. 

6. Rysowanie wybranego prawa dziecka. 
7. Kolorowanie ilustracji przedstawiających bawiące 

się dzieci. 

 
 



 
 
 



 
 

8. Utrwalanie nazw miesięcy i kolejności ich 
występowania. Wpisz brakujące numery przy 
nazwach miesięcy. Powiedz, jak nazywa się 
miesiąc, w którym obchodzimy Dzień Dziecka. 
Otocz pętlą właściwy obrazek. 

 
 



 
 

 
 



9. Obserwowanie pogody- wskazywanie cech 
charakterystycznych dla późnej wiosny 

10. Rozwiązywanie rebusu i rysowanie hasła 

 
11. Rozmowa na temat różnic między ludźmi- na 

podstawie doświadczeń dziecka 
➢Czym ludzie różnią się od siebie? 
➢W czym te różnice mogą nam pomóc, jak 

możemy je wykorzystać? 
➢Jaki byłby świat. gdybyśmy wszyscy mieli 

jednakowy wygląd, lubili tę samą muzykę, 
uprawiali ten sam sport? 

➢Jak możemy pomóc osobom niewidomym lub 
poruszającym się na wózkach? 

 
 
 
 
 

 
 



12. Zabawa “Co czuje…? Zadaniem dziecka jest 
spróbować opowiedzieć o tym, co mogą czuć osoby 
niepełnosprawne, które znalazły się w sytuacjach 
zaproponowanych przez rodzica: 
➢Co czuje dziecko poruszające się na wózku, 

które nie może iść na wyprawę w góry ze 
swoimi kolegami? 

➢Jakie emocje towarzyszą dziecku 
niepełnosprawnemu, które razem z grupą bawi 
się na placu zabaw? 

➢Jak czuje się osoba niewidoma, którą 
informujemy, jaki autobus stoi na przystanku? 

13. Utrwalenie pojęć: prawa lewa (ćwiczenie 1 i 2) 

 
 



 
 



Zajęcia z języka angielskiego: 
Nauka i utrwalanie podanych wyrazów i zwrotów: 
❖toys-zabawki 
❖a doll- lalka 
❖a teddy bear- miś pluszowy 
❖a ball- piłka 
❖a car- samochód 
❖a robot- robot 
❖a train- pociąg 
❖find teddy bear- znajdź pluszowego misia 
❖I found it!- znalazłem to! 

 
Zadania do wykonania: 

1. “Mystery box” (Tajemnicze pudełko). Rodzic 
przygotowuje zamknięte pudełko z otworem u góry 
na włożenie ręki. Do środka wkłada zabawki 
dziecka (lalkę, pluszowego misia, piłkę, robota itd.). 
Dziecko z zamkniętymi oczami próbuje rozpoznać 
zabawkę po dotyku. Gdy będzie już znało 
odpowiedź ma ją podać w języku angielskim np. It’s 
a...doll (to jest...lalka). 

2. “Warm and Cold”- odpowiednik polskiego 
“ciepło-zimno”. Rodzic ukrywa pluszowego misia 
gdzieś na terenie mieszkania i mówi do dziecka 
“Find teddy bear” (znajdź pluszowego misia). Jeżeli 
dziecko jest blisko celu rodzic mówi “warm”(ciepło), 
jeżeli dziecko jest daleko pada hasło “cold” (zimno). 
Kiedy dziecko znajdzie misia oznajmia to słowami 

 
 



“I found it!”(znalazłem). Po zabawie następuje 
zamiana ról. 

3. Dorysuj zabawki ze swojego pokoju w kufrze na 
zabawki. 

 
 

 
 



POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA  
 
I. W zakresie usprawniania funkcji poznawczych 

 
Cele: 

● rozwijanie umiejętności manualnych 
● usprawnianie percepcji wzrokowej 
● doskonalenie umiejętności czytania 
● rozwijanie umiejętności skupienia uwagi 
● usprawnianie analizy i syntezy głoskowej 

 
Propozycje zabaw i ćwiczeń usprawniające procesy 
poznawcze: 
❖Doskonalenie umiejętności czytania. Połącz sylaby 

w pętlach tego samego koloru. Przeczytaj powstałe 
wyrazy. Napisz je pod obrazkami. 

 

 
 



 
❖Odszukaj i zaznacz różnymi kolorami kredek 

właściwe drogi do instrumentów. Nazwij 
instrumenty. 

 
 



 
 



❖Otocz czerwoną pętlą duże kwiaty, a zieloną pętlą- 
małe kwiaty. Porównaj ich liczbę. 

 
 



II. W zakresie usprawniania grafomotoryki 
 
Cele: 

● kształtowanie umiejętności skupienia uwagi na 
wykonywanym zadaniu 

● usprawnianie poziomu graficznego rysunku 
● rozwijanie umiejętności składania obrazka z części 
● wzmacnianie mięśni ręki 
● usprawnianie umiejętności wycinania nożyczkami 

 
Propozycje zabaw i ćwiczeń usprawniających 
grafomotorykę: 
❖Układanie obrazków według wzoru. Potrzebne 

będą: nożyczki, klej, kartka A4. 
➢Cięcie nożyczkami obrazka przez dziecko  
➢Pokazanie wzoru obrazka dziecku 
➢Układanie obrazka według wzoru 
➢Naklejanie ułożonego obrazka na kartkę A4 

 

 
 



 

 
 



 
 
 
 

 
 



❖Znajdź wyjście z labiryntu 

 

 
 



❖Nazwij figury na rysunku. Otocz pętlami duże 
trójkąty. Pokoloruj je nie wychodząc poza linie. 

 

 
 



 

 
 


