
Propozycje zajęć dla sześciolatków 

Temat tygodnia: PIKNIK RODZINNY 

15.06.20r.- 19.06.20r. 

 

I. Wspomaganie rozwoju mowy- W rodzinnym gronie 

 

Cele: 

• wdrażanie do uważnego słuchania 

• rozwijanie umiejętności wypowiadania się 

• doskonalenie techniki czytania oraz układania zdań z 

podanymi wyrazami 

Zadania do wykonania: 

1. Wysłuchanie opowiadania „Niedzielne spotkanie” 

 

Niedzielne spotkanie 

Podczas śniadania w sobotni poranek rozmawialiśmy z 

rodzicami o planach na najbliższe dni. Nagle moja siostra 

Kasia powiedziała: 

-Mamo, tato, tak dawno nie było nas u wujka Pawła i 

cioci Niny. 

-No właśnie!- dodałem. – Zaprośmy ich na niedzielny 

obiad! 



-To świetny pomysł, Maćku! Rzeczywiście, minęło kilka 

miesięcy od ostatniego spotkania- powiedziała mama. 

Nie mogłem się doczekać niedzieli! Właściwie najbardziej 

czekałem na wujka Pawła. On zawsze gra ze mną w piłkę. 

Ćwiczymy wtedy celowanie do bramki, podawanie w parach. 

Za każdym razem wujek pokazuje mi nowe sztuczki z piłką. 

 Od rana w niedzielę mama zaczęła przygotowania. 

Pomagała jej moja siostra. Ona bardzo lubi ciocię Ninę- 

pewnie dlatego, że ciocia bawi się z nią lalkami. 

 Mama upiekła ciasto, były w nim moje ulubione 

rodzynki. Przygotowała też herbatę z miodem i cytryną. Tata 

przygotował dania z grilla, on jest specjalistą w doprawianiu 

mięsa. 

 O godzinie 14.00 zadźwięczał dzwonek do drzwi, więc 

szybko wybiegłem z mojego pokoju. Tak! To byli oni, ale 

zobaczyłem jeszcze jedną osobę. Ojej! To wujek Krzysiek. 

Teraz to będzie mecz!- pomyślałem. Przywitałem się z gośćmi 

i od razu chciałem ich zabrać do ogrodu na mecz. Kiedy 

weszliśmy do ogrodu, okazało się że… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Układanie dalszego ciągu opowiadania. Dziecko 

proponuje różne zakończenia. 

3. Analiza treści opowiadania. Kończenie zdań. 

➢ Bohaterami opowiadania są… 

➢ Dzieci mają na imię… 

➢ Maciek lubi grać w… 

➢ Kasia lubi… 

➢ Mama upiekła… 

➢ Tata przygotował… 

➢ Ciocia ma na imię… 

➢ Wujek ma na imię… 

➢ Goście zjawili się punktualnie o godzinie… 

4. Wypowiedź dotycząca ilustracji. Nadawanie imion 

postaciom na obrazku. (karta pracy) 

5. Czytanie wyrazów w ramkach. Kolorowanie ramek z 

wyrazami pasującymi do obrazka. (karta pracy) 



 



6. Analiza sylabowa wyrazów. 

• Głośne wypowiadanie wyrazów z jednoczesnym 

dzieleniem na sylaby i klaskaniem. 

• Określanie liczby wyrazów w wyrazie. 

• Wybieranie wyrazów z największą i najmniejszą liczbą 

sylab. 

7. Układanie zdań pasujących do obrazka, z 

wykorzystaniem wyrazów znajdujących się pod ilustracją 

np. Mama nalewa kawę do dzbanka. 

 

II. Zajęcia matematyczne- Zabawy z liczbą 10 

Cele: 

• Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania w 

zakresie 10 

• Wdrażanie do rozwiązywania zadań z treścią 

• Rozwijanie myślenia matematycznego 

 

Zadanie do wykonania: 

1. Zabawa „Włóż do kosza liczbę dziesięć”. Potrzebne będą: 

kartoniki z zapisanymi działaniami w zakresie dziesięciu, 

kosz lub pudełko. Na stole leżą odwrócone kartoniki z 

zapisanymi działaniami w zakresie 10. Dziecko podchodzi 

do stołu, losuje kartoniki z działaniami, odczytuje je 

głośno i oblicza. Jeśli dziecko trafi na działanie, którego 

wynik jest liczbą 10, wkłada kartonik do 

koszyka/pudełka. Jeżeli jest to inny wynik, musi wykonać 



tyle przysiadów, podskoków lub skłonów, ile wskazuje 

wynik działania.  

2. Odejmowanie w zakresie 10 (karta pracy, ćwiczenie 1) 

• Analiza ilustracji. 

• Wybór właściwego działania pasującego do ilustracji. 

• Próby samodzielnego redagowania treści zadania 

tekstowego z wykorzystaniem ilustracji, np. Mama miała 

10 dzbanków. 1 dzbanek pożyczyła koleżance. Ile 

dzbanków ma teraz mama? Podobnie postępujemy z 

drugą ilustracją. 

3. Dopełnianie do wskazanej liczby (karta pracy,              

ćwiczenie 2) 

• Analiza ilustracji. 

• Pamięciowe wykonanie działań pomocniczych. 

• Ustalenie odpowiedzi na pytania: Jakie elementy 

przedstawiają ilustracje? (słoneczka, chmurki); Ile jest 

słoneczek, ile jest chmurek? Jak obliczymy, ile 

słoneczek trzeba dorysować? (4-2=2); Jak obliczymy, 

ile chmurek trzeba dorysować? (8-2=6) 



 



III. Wspomaganie rozwoju mowy- Jak można spędzać 

czas wolny? 

Cele: 

• kształtowanie umiejętności uważnego słuchania wiersza 

• wdrażanie do wypowiedzi na temat treści utworu oraz 

ilustracji 

• rozwijanie umiejętności czytania 

 

Zadania do wykonania: 

1. Słuchanie wiersza „Garść szczęścia” Anny Rżysko-

Jamrozik 

Garść szczęścia 

Jedziemy na wycieczkę. 

Do lasu i nad rzeczkę! 

Mama pakuje kanapki, 

jabłka 

i termos z mlekiem. 

Tato wędkę szykuje 

I siatkę na motyle, 

a ja… 

We mnie nie ma już miejsca 

na szczęścia tyle! 

Śniła mi się dziś w nocy 



srebrna trawa i złota rzeka, 

że stoję wysoko na wzgórzu 

i jest tak pięknie, 

że gdybym był psem, 

to z radości bym szczekał 

i machał ogonem. 

A niedługo zobaczę tę rzekę 

i te łąki wymyślone! 

Jedziemy na wycieczkę! 

Słońce nam drogę ścieli, 

tyle w sobie mam szczęścia- 

muszę się z kimś podzielić. 

Garść dam mamie, 

garść tacie, 

a garść kotu dam, 

żeby nie było mu smutno, 

kiedy zostanie sam. 

 

2. Rozmowa na temat wiersza ukierunkowana pytaniami 

rodzica: 

➢ Gdzie wybiera się rodzina? 

➢ Co przygotowuje mama? 

➢ Co przygotowuje tata? 



➢ Jaki sen miał opowiadający? 

➢ Z kim opowiadający podzielił się szczęściem? 

➢ Czy opowiadający jest chłopcem, czy dziewczynką? 

➢ Dlaczego tak uważasz? 

3. Opowiadanie o tym, jak można spędzać czas wolny, na 

podstawie historyjki obrazkowej (karty pracy,               

ćwiczenie 1) 

4. Przyporządkowanie podpisów do obrazków (karty pracy, 

ćwiczenie 1) 

• Czytanie napisów. 

• Wpisywanie tekstów pod właściwymi obrazkami. 

Jemy kiełbaski. 

 

Biegamy po trawie 

 

Lubimy piosenki. 

 

Gramy razem. 

5. Rozwiązanie ćwiczenia i odczytanie hasła. (karty pracy, 

ćwiczenie 2) 

 



 



6. Próby samodzielnego pisania wyrazu piknik na 

przygotowanych kartach pracy (liniatura, na niej 

napisany wyraz piknik w pierwszej linijce) 

 

IV. Zajęcia matematyczne- Mierzenie długości 

Cele: 

• doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 10 

• rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych 

 

Zadania do wykonania: 

1. Zabawa „W galerii obrazów”. Dziecko spaceruje po 

pokoju, w różnych miejscach rodzic przypina reprodukcje 

obrazów znanych malarzy, następnie podchodzi kolejno 



do obrazów i prosi dziecko o powiedzenie 3 słów 

określających obraz.  

 

 



  

   

2. Wykonanie ramek do obrazów- odmierzanie za pomocą 

wspólnej miary. Rodzic zapowiada wykonanie ramek do 

obrazów. Tłumaczenie, że obrazy powinny być pięknie 

wyeksponowane ramą. 



3. Omówienie postepowania: 

• Wybór paska ( spośród przygotowanych przez rodzica 

kartonowych pasków krótkich, długich, dłuższych, 

najdłuższych). 

• Rodzic omawia zasady wykonania: Ramka musi być 

dłuższa od boku obrazka lub: Ramka musi być dłuższa 

o jedną miarkę od boku obrazka. 

• Rodzic pokazuje, jak do kartonowego paska przyłożyć 

bok obrazka, jak zaznaczyć ołówkiem to miejsce, w 

którym kończy się obrazek. 

• Odcięcie paska w zaznaczonym miejscu. 

• Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat kształtu 

obrazka- jest to prostokąt, więc dwa boki mają taką 

samą długość; to oznacza, że odcięty przed chwilą 

pasek, trzeba odmierzyć jeszcze raz i odciąć. 

• Rodzic w taki sam sposób pokazuje, jak wykonać 

ramkę do dwóch kolejnych boków obrazka. Następnie 

przykłada ramki do obrazka i pokazuje efekty pracy. 

4. Przygotowanie ramek przez dziecko. Dziecko 

przygotowuje ramki do obrazków, według wskazówek 

rodzica, który wspomaga je, sprawdza przebieg pracy. 

Dziecko liczy, ile odcinków ramek odmierzyło i odcięło. 

Okleja obrazki. 

5. Poznanie narzędzi pomiaru długości, którymi można było 

odmierzyć długość ramek. Rodzic pokazuje miarkę 

krawiecką i stolarską, taśmę mierniczą oraz linijkę 

szkolną. Wspólnie z dzieckiem mierzy długość np. stolika. 

6. Liczenie w zakresie 10 (utrwalenie) 



• Liczenie klocków. Pisanie liczby na kartkach. 

Porównywanie liczby klocków. Wpisywani właściwego 

znaku: <, >, = (karty pracy, ćwiczenie 1) 

• Dopełnianie do 10. Pamięciowe (lub z użyciem 

liczmanów) wykonanie działań, wpisanie 

odpowiedniej liczby (karty pracy, ćwiczenie 2) 



jhb 



V. Wspomaganie rozwoju mowy- W parku 

Cele: 

• wzbogacenie słownictwa wyrazami określającymi 

uczucia i nastroje 

• rozwijanie wyobraźni, fantazji oraz plastyki ciała 

• kształtowanie umiejętności wyrażania uczuć gestem, 

mimiką twarzy 

• uwrażliwienie na potrzebę dbania o środowisko 

• kształtowanie umiejętności pięknego czytania 

 

Zadania do wykonania: 

1. Wysłuchanie opowiadania Haliny Koszutskiej „Drzewko 

Maciusia” 

Drzewko Maciusia 

W parku, na środku trawnika, rosła sobie płacząca brzózka. 

- Czy ona naprawdę płacze? – zapytał Maciuś mamę, gdy 

zobaczył brzózkę po raz pierwszy. 

- Nie, nie płacze. Dobrze jej w naszym parku, wesoło się 

zieleni. Nazwano ją tak dlatego, że ma długie, delikatne i 

jakby ze smutkiem opuszczone gałązki. 

Maciek bardzo tę brzózkę polubił. 

Kiedy przychodził do parku, już z daleka machał jej ręką. 

- Dzień dobry – wołał. – Jak się miewasz? 

A brzoza szumiała na powitanie. 

Aż tu pewnej wiosny wszystko się zmieniło. Ogrodnicy przez 

środek trawnika przeprowadzili ścieżkę. I oto drzewko 

znalazło się na samym brzegu trawnika. 



„Będzie mi teraz weselej – ucieszyła się brzózka – będę mogła 

z bliska przyglądać się zabawom dzieci, a w dni upalne dam im 

schronienie w moim cieniu”. 

I kiedy na ścieżkę po raz pierwszy wpadła gromadka dzieci, 

brzoza radośnie poruszyła listkami. 

Ale dzieci wcale nie zwróciły na to uwagi. Biegły wesoło, 

krzycząc i śmiejąc się. Jakiś chłopiec zatrzymał się na chwilę, 

ułamał gałązkę brzozy i wymachując nią pobiegł dalej. Odtąd z 

dnia na dzień coraz więcej było na drzewku obłamanych 

gałązek. Na pniu pojawiły się nacięcia scyzorykiem. Kora w 

wielu miejscach była naddarta. Dzieci przebiegając potrącały 

nieraz drzewko, czasem któreś próbowało wdrapać się na nie. 

Tak się złożyło, że Maciek długo nie przychodził do parku. A 

kiedy wreszcie wybrał się tam z mamą, wcale swojej brzózki 

nie poznał. 

- Z daleka wydawała mi się znacznie ładniejsza – westchnął. 

- Tak, była ładniejsza, kiedy bezmyślne dzieci nie miały do niej 

dostępu – powiedziała mama. 

Z żalem oglądali połamane gałązki, odrapaną scyzorykiem 

korę. 

Maciek zaczął się zastanawiać, co zrobić, żeby dzieci nie 

niszczyły już tej brzozy. Szedł obok mamy bardzo zamyślony. 

Zapomniał zupełnie o tym, że chciał nazbierać kasztanów. Ale 

nic nie mógł wymyślić. 

Dopiero na drugi dzień, kiedy opowiedział o swoim 

zmartwieniu kolegom, Jurkowi i Władkowi, we trzech znaleźli 

radę. 

- Będziemy teraz zawsze wracać ze szkoły przez park. Dużo 

dzieci tamtędy wraca. Będziemy pilnować brzozy tak długo, 



dopóki wszyscy nie przejdą – postanowili. 

I jeszcze – że na zakręcie ścieżki ułożą kamienie wzdłuż 

trawnika, żeby nikt nie wpadał na brzozę. A na jej pniu 

powieszą tabliczkę z napisem: Nie niszczyć drzewka! 

- Ten napis może nam zrobić mój brat. On już jest przecież w 

trzeciej klasie i ma piątkę z pisania – rzekł Jurek. 

 

2. Wspólne omówienie treści opowiadania. Rodzic zadaje 

pytania: 

➢ Co rosło w parku na środku trawnika? 

➢ Dlaczego brzózka nazywała się płacząca? 

➢ Co wydarzyło się pewnej wiosny? 

➢ Jak zachowywały się dzieci w parku? 



➢ Dlaczego Maciek nie poznał brzózki? 

➢ Jakie rozwiązanie znalazł Maciek i jego koledzy? 

3. Ćwiczenia dramowe. 

• Ćwiczenia głosowe- przedstawianie głosem 

dźwięków wydawanych przez brzózkę (szum liści). 

• Etiudy pantomimiczne- przedstawienie gestem, 

mimiką stanów uczuciowych brzózki (gradacja 

uczuć)- radość, niepokój, lęk, strach, przerażenie, 

zadowolenie. 

• Rozmowa w rolach- dziecko w parze z rodzicem 

prowadzi rozmowę, przyjmując rolę brzózki i Maćka 

4. Ćwiczenia w czytaniu (karty pracy, ćwiczenie 1) 

5. Wykonywanie rysunków do podpisów (karty pracy, 

ćwiczenie 2) 



 



Dodatkowe propozycje zajęć: 

1. Zabawa „Dokończ zdanie”. Rodzic prosi dziecko o 

dokończenie zdania W tegoroczne wakacje 

chciałabym/chciałbym (pojechać/zrobić) z rodzicami… 

2. Malowanie farbami plakatowymi marzeń wakacyjnych. 

3. Zabawa „Wycieczka do wesołego miasteczka”. Dziecko 

wykonuje zadania zgodnie z sugestią rodzica 

➢ Szumią drzewa: szszszsz… 

➢ Idziemy!- ruchy naprzemienne: lewa dłoń do prawego 

kolana i na odwrót. 

➢ Podskakujemy!- prawy łokieć do lewego kolana i na 

odwrót. 

4. Zabawa „Dokończ i zrób”. Rodzic rozpoczyna zdania, a 

dziecko dopowiada rymujące się zakończenia i wykonuje 

czynności, o których jest mowa w zadaniach. 

➢ Powiedz „psy” i klaśnij… (raz, dwa, trzy) 

➢ Powiedz „pszczoła” i dotknij… (czoła) 

➢ Powiedz „mucha” i dotknij łokciem… (brzucha) 

➢ Powiedź „koń” i wyciągnij do mnie… (dłoń) 

➢ Powiedz „prosię” i podrap się po… (nosie) 

 

 

 

 

 

 



5. Czytanie i nauka tekstu na pamięć 

 

6. Zabawa „Dotknij”. Dziecko porusza się po pokoju. Na 

sygnał rodzica zatrzymuje się, a rodzic mówi nazwę 

koloru, jaki ma odnaleźć w pokoju. W celu utrudnienia 

zabawy rodzic podaje nazwę części ciała, którą dziecko 

ma dotknąć dany przedmiot. 

7. Zabawa „O jakiej porze myślę?”. Dziecko zadaje 

rodzicowi pytania, na które może on jedynie 

odpowiedzieć: Tak lub Nie. Celem jest odgadnięcie, o 

jakiej porze dnia myśli rodzic.  

8. Elementy gimnastyki korekcyjnej- ćwiczenie w leżeniu 

tyłem. 

➢ Unoszenie rąk i nóg. 

➢ Podciąganie lewego kolana do lewego łokcia, prawego 

kolana do prawego łokcia, lewego kolana do prawego 

łokcia, a prawego kolana do lewego łokcia. 

➢ Nożyce poziome i pionowe. 

➢ Siady z leżeniem bez pomocy rąk 



9. Rozmowa na temat ilustracji przedstawiających ulicę. 

Czytanie podpisów. Rozmowa na temat różnic w 

wyglądzie ulicy rankiem i nocą. Kolorowanie obrazków 

zgodnie z podpisami.  



Zajęcia z języka angielskiego:  

Nauka i utrwalanie podanych wyrazów i zwrotów: 

❖ emotions- emocje 

❖ happy-radosny 

❖ sad- smutny 

❖ angry- zły 

❖ sleepy- śpiący 

❖ afraid- przestraszony 

❖ face- twarz 

❖ Make a happy face- zrób radosną minę 

❖ Draw faces- dorysuj twarze 

Zadania do wykonania: 

1. “Make a happy face”. Rodzic wydaje dziecku polecenia: 

Make a…happy/sad/angry face (zrób 

radosną/smutną/zdenerwowaną minę). Zadaniem 

dziecka jest pokazanie właściwej emocji. 

2. Przeczytaj z pomocą rodzica nazwy emocji pod 

rysunkami. Dorysuj minę zgodnie z opisem.  



 

 

 

 

 



3. Pokoloruj obrazek z emocjami 

 

 

 

 

 

 



POMOC PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA 

I. W zakresie usprawniania funkcji poznawczych  

Cele:  

● rozwijanie umiejętności skupienia uwagi  

● kształcenie umiejętności wykonywania pracy zgodnie z 

poleceniem  

● usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej  

● ćwiczenie umiejętności znajdywania różnic i podobieństw 

na obrazku 

 

Propozycje zabaw i ćwiczeń usprawniające procesy 

poznawcze: 

❖ Dopasuj cienie do kluczy 



❖ Wykonaj ćwiczenia zgodnie z poleceniami 



❖ Obejrzyj rysunki lalki, misia i samochodu znajdujące 

się po lewej stronie. Odszukaj takie same zabawki w 

każdym szeregu. 

 



II. W zakresie usprawniania grafomotoryki  

Cele:  

● usprawnianie techniki rysowania 

● rozwijanie umiejętności pracy zgodnie z instrukcją 

● ćwiczenie umiejętności rysowania szlaczków  

● kształtowanie wyobraźni  

Propozycje zabaw i ćwiczeń usprawniających 

grafomotorykę: 

❖ Narysuj po śladzie bramkę i piłkę. Pokoloruj rysunek. 



 



❖ Dokończ rysować wzorki na wazonie, a następnie 

pokoloruj go nazywając kolory. 

 



❖ Ćwiczenia z piłką kształtujące ruchy tułowia, nóg i 

ramion. 

➢ W staniu w rozkroku, skłon tułowia w przód, toczenie 

piłki po podłodze z ręki do ręki. Na sygnał rodzica 

wyprost, rzut piłki w górę i chwyt oburącz. 

➢ W siadzie skrzyżnym, toczenie piłki wokół siebie w 

prawo, a potem w lewo. 

➢ W staniu, skręty tułowia w prawo i w lewo. 

➢ W staniu, przeniesienie piłki za głowę, na plecy, 

opuszczenie jej, a następnie szybkie odwrócenie się i 

złapanie piłki, która odbiła się od podłogi. 

➢ W siadzie prostym podpartym, uniesienie 

wyprostowanych nóg i przetaczanie piłki od stóp do 

klatki piersiowej. 

➢ W siadzie podpartym, piłka umieszczona między 

stopami, rzut piłki stopami w górę i chwyt rękami. 

➢ W leżeniu przodem, toczenie piłki przed sobą z ręki do 

ręki. 

 


