
Zachęcamy rodziców do kontaktu z nauczycielami oraz przesyłania dziecięcych 
prac na maila grupowego. 

adresy e – mail grup 6 latków: 
 

0A : przedszkole1sekretariatoa@wp.pl 
 

0B - przedszkole1.0b@wp.pl 
 

0C - 1sekretariat.Oc@wp.pl 
 

 

Propozycje zajęć dla  6 latków  18.05-22.05. 2020 r. 

Temat tygodnia 

 

 

Maj   – tydzień III 

 Temat tygodnia: „Moja rodzina” 

Poniedziałek  

   

 18.05.2020 r. 

1.Słoneczko z mamą- doskonalenie umiejętności wypowiadania się 

Załącznik 1 

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

Załącznik 2 

Wtorek 

 

19.05.2020r. 

 

 

1.Wykonanie pracy plastyczno-technicznej  „ Wspólny czas z rodziną“     

       Załącznik 3 

2. Zapoznanie z tekstem i melodią piosenki  ,, Jesteś mamo skarbem mym” 

    Załącznik 4 

Środa 

20.05.2020r. 

 

 

1. „Gdzie pracują moi rodzice” 

Załącznik 5 

2. Zabawy muzyczno-ruchowe  przy piosence ,, Daj mi rękę tato " 

  Załącznik 6 

Czwartek 

21.05.2020r. 

 

 

1. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 10  -  

                                                  Załącznik 7 

2. Wykonanie pracy plastyczno-technicznej  „Wspólny czas z rodziną“ 

Załącznik 8 

Piątek 

 

22.05.2020 r. 

 

 

1.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

Załącznik 9 

2. Słuchanie opowiadania A. Onichimowskiej „Warkoczyk”.  

Załącznik  10 
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Załącznik 1  

 Karta pracy, cz. 4, s. 50.  

Nauka rymowanki z pomocą osoby dorosłej. Czytanie wypowiedzenia umieszczonego na górze ramki i 

wyrazu na dole. Pisanie swojego imienia po wyrazie ja. Rysowanie po śladach serduszek. Rysowanie 

portretów – mamy i taty . 

 

„Słoneczko z mamą” – poszerzanie słownika, podawanie nazw cech. Na dużej kartce lub brystolu 

osoba dorosła lub dziecko przykleja lub zapisuje wyraz MAMA.  

Dziecko podaje przymiotniki kojarzące się mu z tym słowem. Uzupełniają zdanie: Moja mama jest… 

Rodzic zapisuje przymiotniki w formie słoneczka. Dopuszcza się przymiotniki nacechowane 

pozytywnie, ale też negatywnie. Mama może być zmęczona, zniecierpliwiona itd.  

 Niżej to tylko przykład, spróbujcie sami (dziecko podaje przymiotnik, rodzic zapisuje). Ciekawe 

ile promieni będzie miało wasze "słoneczko z mamą"? 

 

Można zrobić też "Słoneczko z tatą" na takiej samej zasadzie jak powyżej. 

 

 

 

„Moja mama…” – doskonalenie umiejętności wypowiadania się, dzielenia doświadczeniami 

i emocjami, technika niedokończonych zdań. Dziecko kończy zdania dotyczące mamy, np.  

Moja mama jest… 

Moja mama lubi…  

Moja mama nie lubi.…  

Ulubionym kolorem mojej mamy jest…  

Z mamą lubię najbardziej…  

Moja mama jest najlepsza, ponieważ… 

 

 Karta pracy Czytam, piszę, liczę, s. 90.  

-Nauka rymowanki fragmentami, metodą ze słuchu.  

-Rozmowa na temat rymowanki.  

-Czyje święto się zbliża?  

-Co mają dzieci dla mamusi według słów rymowanki? 

 

 Karta pracy Czytam, piszę, liczę, s. 91. Wspólnie z pomocą dorosłego przeczytaj dialog 



 

 

Załącznik  2 

Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XV (metodą R. Labana). 

 
Proszę założyć wygodny strój, może być gimnastyczny. Można do zabawy zaprosić 

wszystkich domowników. 

Propozycje ćwiczeń do wyboru. 

Pomoce: paski kolorowej bibuły. 

• Zgodnie z muzyką – dzieci maszerują po obwodzie koła na palcach, kiedy nagranie muzyki 

jest głośne, a w przysiadzie, kiedy nagranie muzyki jest ciche. W czasie marszu prowadzący 

rozdaje dzieciom złożone paski bibuły. 

• Tańczące bibułki – przy nagraniu dowolnej muzyki dzieci swobodnie tańczą i poruszają 

paskami bibułki trzymanymi najpierw w prawej, a potem w lewej ręce. Podczas przerwy w 

grze przykucają i układają na podłodze z bibułki dowolne kształty. 

• Po kole – układają na podłodze koła z bibułki i skaczą dookoła nich obunóż, w jedną i w 

drugą stronę. 

• Powitania bibułką – dotykają bibułką różnych części ciała wymienianych przez 

prowadzącego. 

• Jak najwyżej – wyrzucają bibułkę do góry, obserwują jej opadanie, i łapią ją tuż nad 

podłogą. 

• Sprytne palce – chwytają palcami stopy bibułkę leżącą na podłodze i podają ją sobie do rąk. 

 

Załącznik  3   

Praca plastyczno-techniczna ,,Wspólny czas z rodziną”. 

Wykonanie pracy plastyczno technicznej dowolną metoda i techniką. Pomyśl co najbardziej lubisz 

robić z mamą, tatą, siostrą, bratem. 

Potrzebujesz 

-kartki, kredki, mazaki, farby, kolorowe bibuły, tasiemki itp… 

 



 

 

 

 

Załącznik 4 

Osłuchanie z tekstem i melodią piosenki pt. „Jesteś mamo skarbem mym”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g 

 

Kiedy mija noc i dzień nastaje, 

Zawsze mówisz mi – witaj kochanie 

Po czym tulisz mnie, czule całujesz, 

Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję 

Proszę otwórz serce swe, 

Niech w nie wpadną słowa te, 

Które Tobie teraz ja, 

Podarować właśnie chcę 

Jesteś mamo skarbem mym, 

Kocham Ciebie z całych sił 

Jesteś wszystkim tym co mam, 

Wszystko Tobie jednej dam 

* * * 

Kiedy mija dzień i noc nastaje, 

Mówisz – miłych snów, moje kochanie 

Po czym tulisz mnie, czule całujesz, 

Więc zaśpiewam Ci, to co ja czuję 

Proszę otwórz serce swe, 

Niech w nie wpadną słowa te, 

Które Tobie teraz ja, 

Podarować właśnie chcę 

Jesteś mamo skarbem mym, 

Kocham Ciebie z całych sił 

Jesteś wszystkim tym co mam, 

Wszystko Tobie jednej dam 

Jesteś mamo skarbem mym, 

Kocham Ciebie z całych sił 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g


Jesteś wszystkim tym co mam, 

Wszystko Tobie jednej dam 

 

 

Cele: 

- uświadomienie, że istotą relacji rodzinnych jest miłość, przyjaźń, szacunek, wzajemna pomoc i 

troska;  

- wzmacnianie więzi uczuciowych w rodzinie;  

- tworzenie okazji do podejmowania działań twórczych. 

 

1.Rozmowa na temat piosenki 

- O kim była piosenka? 

- Czy Twoja mama jest taka sama? 

 

2. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Pomagam mamie i tacie” 

Dziecko porusza się do dźwięków piosenki, na hasło Pomagam mamie  i tacie, naśladują czynności 

jakie wykonują, pomagając rodzicom. 

 

 

Załącznik 5  

 

Rozmowa na temat rodziców.  

Jakie imiona mają rodzice? Ile mają lat?  

Co lubią robić? Czego nie lubią robić?  

 

 Karta pracy, cz. 4, s. 51.  

Czytanie tekstu o zawodach rodziców Lenki.  

Podawanie nazw zawodów wykonywanych przez rodziców.czy wszystkie mamy i tatusiowie pracują 

zawodowo. Czym zajmują się Twoi rodzice, a może wisz czym zajmują się rodzice Twoich kolegów i 

koleżanek? Rozmowa z dzieckiem na temat różnych zawodów wykonywanych przez kobiety i 

mężczyzn.Rysowanie rodziców w pracy.  

Rysowanie po śladach rysunków serduszek bez odrywania kredki od kartki.  

 

Rozmowa z dzieckiem Czy mamy i tatusiowie pracują tylko poza domem? Jakie obowiązki wykonują 

rodzice w domu? 

„Jak mogę pomóc mamie i tacie ?” – uwrażliwienie dzieci na konieczność pomocy rodzicom w domu. 

W których obowiązkach mogą im pomóc dzieci?  

 

 Ćwiczenia w książce, s. 80.  

Czytanie nazw czynności, jakie w domu wykonuje mama, jakie tata, a jakie – dziecko.  

Wypowiedzi dziecka na temat czynności, jakie wykonuje w domu w ramach swoich obowiązków.  

Dziecko podaje nazwy czynności wykonywanych przez nie w domu.  

 

„Kalambury” – czynności wykonywane przez mamy i ojców . Naśladowanie, wyrażanie ciałem danych 

czynności, zagadki. Dziecko pokazuje, rodzice odgadują. 



 

A co robicie z mamą i tatą gdy mają wolny czas? 

 Karta pracy, cz. 4, s. 52.  

Czytanie tekstu na temat wspólnego spędzania wolnego czasu. Rysowanie, jak dzieci spędzają wolny 

czas ze swymi rodzicami.  

 

 Dla chętnych Karta pracy, cz. 4, s. 55 

 

Załącznik nr 6 

 

Temat: Słuchanie  piosenki pt. „Daj mi rękę tato”. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxgFEtsfIBs 

 

 

Cele: 

- Rozwijanie świadomości o ważnej roli rodziców w życiu rodziny.  

- Poznawanie takich wartości moralnych, jak: szacunek, szczęście, przyjaźń, miłość, mądrość. 

- Podawanie informacji na temat swojej rodziny (imiona, zawody) 

 

1.Rozmowa na temat pracy taty. 

- Czy twój tata też pracuje całe dnie? 

- Co robicie z tatą, gdy ma czas? 

- Co robisz z mamą i tatą, gdy mają wolny czas? 

 

2. Zabawa ruchowo-naśladowcza „Pomagam mamie i tacie” 

Dziecko porusza się do dźwięków piosenki, na hasło Pomagam mamie  i tacie, naśladują czynności 

jakie wykonują, pomagając rodzicom. 

 

3. Nauka tekstu i melodii piosenki na pamięć. 

 

4. Karta Pracy, cz.4, s. 52 

- Czytanie tekstu na temat wspólnego spędzania wolnego czasu. 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZxgFEtsfIBs


Załącznik  7 

 

Temat: Rozwiązywanie zadań tekstowych, oraz przeliczanie działań. 

 

 

 
 



 



3.Karta pracy, cz. 4, s. 53. Liczenie kwiatów w wazonach. Wpisywanie odpowiednich liczb do zapisów 

działań. Odczytywanie ukrytych wyrazów. Pisanie po śladach liter. 

4. Karta pracy, cz. 4, s. 58. Czytanie zadań. Ilustrowanie ich. Wpisywanie odpowiednich liczb i znaków. 

Czytanie działań i udzielanie odpowiedzi na pytania. 

 

 

Załącznik  8 

Praca plastyczno- techniczna. Wspólnie z rodzicami, rodzeństwem wykonaj latawiec.  

Potrzebujesz : kartki papieru, najlepiej sztywnego, sznurek, bibuła, tasiemki, koraliki, mogą być 

listewki, itp… 

Poczekajcie na odpowiednią pogodę i spróbujcie wspólnie z rodzicami popuszczać latawiec. 

 

 

 

 

 

Załącznik  9 

Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw XV (metodą R. Labana). 



 

Proszę założyć wygodny strój, może być gimnastyczny. Można do zabawy zaprosić 

wszystkich domowników. 

Propozycje ćwiczeń do wyboru. 

Pomoce: paski kolorowej bibuły. 

• Pszczółki i niedźwiedzie – nauczyciel dzieli dzieci na dwie grupy – pszczółki i 

niedźwiedzie. 

Pszczółki znajdują się po jednej stronie sali i pilnują w ulu miodu. Niedźwiedzie, znajdujące 

się po drugiej stronie sali, skradają się na czworakach, żeby zabrać miód. Na mocne uderzenie 

w bębenek pszczoły ruszają do ataku na niedźwiedzie – biegną w ich kierunku, wymachując 

bibułkami, a niedźwiedzie uciekają na swoją część sali. Dwa uderzenia w bębenek są 

sygnałem do powrotu pszczół do ula. Przy powtórzeniu zabawy dzieci zamieniają się rolami.  

• Rysujemy ósemkę – dzieci przekładają bibułkę z ręki do ręki na kształt ósemki pomiędzy 

rozstawionymi nogami. 

• Lustro – jedno z dzieci z pary jest lustrem, które odbija ruchy partnera, naśladując je. 

• Wiatr i wiaterek – dzieci dmuchają na paski bibuły z większym i z mniejszym natężeniem. 

• Latające owady – zgniatają bibułkę w kulkę, rzucają przed siebie i podążają jej śladem. Na 

koniec wrzucają kulkę do obręczy, którą przygotował prowadzący. 

• Marsz z muzyką – rytmicznie maszerują dookoła sali przy nagraniu marszowej melodii. 

Podczas przerwy w grze przykucają i wyskakują w górę. 

 

Załącznik  10 

Słuchanie opowiadania A. Onichimowskiej Warkoczyk.  

– Nie wszyscy muszą być jednakowi – wzruszył ramionami mój tatuś, kiedy opowiedziałem 

mu, co zdarzyło się w przedszkolu. I po chwili spytał:  

– A tobie też nie podoba się mój warkocz?  

– Nie wiem – wyjąkałem. – Chyba mi się podoba – dodałem niepewnie. – Tylko, że się za 

nami oglądają. I czasem się śmieją. I teraz już wiem, dlaczego.  

– Dlaczego? – spytał tatuś.  



– No, bo panowie nie noszą warkoczy – wyjaśniłem.  

– Dlaczego? – powtórzył z uśmiechem tatuś.  

– Bo warkocze noszą dziewczyny – wypaliłem. – A ja bym nie chciał wyglądać jak 

dziewczyna.  

– A uważasz, że ja wyglądam jak dziewczyna? – roześmiał się.  

Pogłaskałem go po warkoczyku i też się roześmiałem. No, nie. Tego o moim tatusiu w 

żadnym razie nie dałoby się powiedzieć.  

– To po co nosisz warkoczyk? – nie dawałem jednak za wygraną. – I kolczyk w uchu?  

– Bo to wydaje mi się zabawne – powiedział tatuś. – I jest modne.  

– Ale ty przecież nawet nie grasz na gitarze. Ani na bębnie. Ani na niczym innym – 

przypomniały mi się zarzuty pani w przedszkolu. – Co właściwie robisz, tatusiu? – 

zaciekawiłem się.  

– Jestem matematykiem – wyjaśnił.  

Powlokłem się do swojego pokoju i zacząłem budować z klocków lego dźwig, ale całkiem mi 

to nie szło. Myślałem ciągle o tym, co przydarzyło mi się w przedszkolu.  

Zaczęło się od tego, że pani kazała nam narysować swoich rodziców.  

I ja narysowałem tatusia z warkoczykiem. Wtedy pani zaczęła się śmiać i powiedziała, że coś 

mi się pomyliło i żebym dorysował ten warkoczyk mamusi.  

Chociaż wie, że moja mamusia ma krótkie włosy – przychodzi po mnie do przedszkola i pani 

ją zna.  

Odpowiedziałem, że wcale się nie pomyliłem i że mój tatuś tak właśnie wygląda. Wszystkie 

dzieci przestały rysować i słuchały, co mówimy, i niektóre okropnie się śmiały. Michał 

powiedział nawet, że mam dwie mamusie, a żadnego tatusia. I bardzo to się wszystkim 

spodobało. Nawet pani się śmiała. Spytała mnie wtedy, czy mój tatuś gra w jakimś zespole i 

była zdziwiona, kiedy powiedziałem, że nie. Że na niczym nie gra i chodzi normalnie rano do 

pracy.A w domu gotuje.  

To już chyba zupełnie niepotrzebnie dodałem, bo znów to się wydało bardzo śmieszne. 

Dopiero, jak Agata krzyknęła, że jej tatuś też gotuje, trochę się uspokoili.  

Już trzeci raz zaczynałem budować dźwig i wciąż coś mi nie pasowało. Wtedy wszedł tatuś, 

usiadł koło mnie na dywanie i pomógł mi znaleźć właściwy klocek.  

– Słuchaj, Kuba – powiedział. – Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, że możesz mieć przeze 

mnie kłopoty.  

Bardzo to poważnie zabrzmiało i poczułem się całkiem dorosły.  

– E tam, nie przejmuj się – pocieszyłem go.  

– Jeśli ci na tym zależy, zetnę włosy i zlikwiduję ten kolczyk – dodał jak gdyby nigdy nic, a 

mnie aż zatkało. – Chciałbyś? – spytał jeszcze po chwili.  

Wzruszyłem ramionami i powiedziałem, z trudem powstrzymując uśmiech:  

– Coś ty, tato. Nie wszyscy muszą być jednakowi.  

 

Rozmowa na temat opowiadania.  

Czy każdy tatuś musi być taki sam?  

Czy wasi tatusiowie gotują w domu?  

Czy mają długie włosy?  

Czy ważny jest wygląd tatusia, czy to, że jest dla was dobry i was kocha?  

 

Należy wyjaśnić dziecku, że każdy człowiek ma prawo wyglądać jak chce,może mieć krótkie 

włosy albo długie, może chodzić w czarnych ubraniach albo kolorowych. Każdy też może  

robić co chce, ale w taki sposób żeby nie łamać norm i zasad, które są przyjęte. 

 


