
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  25.05-29.05. 2020 r. 

Temat tygodnia 

„MOJA RODZINA” 

Poniedziałek 

25.05.2020 

1.Słuchanie tekstu literackiego ,, Gdzie jest 

tata?”. 

Załącznik nr1 

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych –rozwijanie 

sprawności ruchowej. 

Załącznik nr2 

Wtorek 

26.05.2020 

1.Praca plastyczna „Portret mojej rodziny”. 

Załącznik nr3 

2. Nauka piosenki pt. „Podarujmy mamie”. 

Załącznik nr4 

Środa 

27.05.2020 

1.Słuchanie wiersza W. Chotomskiej ,,Dobra 

wróżka”. 

Załącznik nr5 

2. Zabawy przy piosence "Moja wesoła 

rodzinka" . 

Załącznik nr6 

Czwartek 

28.05.2020 

1. Praca plastyczno-techniczna „Kwiatek dla 

mamy”. 

Załącznik nr 7 

2. Utrwalenie dodawania i odejmowania w 

zakresie 10. 
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mailto:przedszkole1.0b@wp.pl
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Załącznik nr 8 

Piątek 

29.05.2020 

1. Słuchanie wiersza Piotra Pollaka    ,,Wesoły 

tata”. 

Załącznik nr 9 

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych –rozwijanie 

sprawności ruchowej. 

Załącznik nr 10 

 

 

Załącznik nr 1. 

 

Temat: Słuchanie tekstu literackiego ,, Gdzie jest tata?” 

 

– doskonalenie umiejętności słuchania i wypowiadania się na temat przeczytanego utworu. 

 

I. „Gdzie jest tata?” – pyta brat. 

„Gdzie jest tata?” – pyta siostra. 

„Gdzie jest tata?” – pytam ja, a odpowiedź znam już sam. 

Tata w pracy jest, tata w pracy jest, bo pracuje całe dnie. 

A ja wyślę mu zaraz sms, że pobawić już się z nim chcę. 

II. Muszę czekać do soboty, wtedy z tatą mamy swój czas 

na zabawy i na psoty to sobota jest w sam raz. 

Muszę czekać do niedzieli na rowery, spacer i las, 

byśmy w świat swój polecieli to niedziela jest w sam raz. 

III. Kiedy tata chwilę ma, rozmawiamy w internecie. 

Tata dobrze wie, że z nim wszystko robić chcę. 

Kiedy w pracy jest, kiedy w pracy jest. 

Gdy pracuje całe dnie,  to wysyłam mu wtedy myśli swe, 

By już wrócił i spotkał mnie! 

Rozmowa na temat pracy taty: 

1. Czy wasz tata też pracuje całe dnie? 

2. Co robicie z tatą, gdy ma czas? 

3. Czy mama też długo pracuje? 

4. Co robicie z mamą i tatą, gdy mają wolny czas? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 

  

Temat: Zestaw ćwiczeń gimnastycznych –rozwijanie sprawności ruchowej. 

 

• Zabawa orientacyjno-porządkowa Tworzymy koło. 

Dziecko porusza się po pokoju w rytm muzyki wystukiwanej na misce – marsz, bieg, podskoki. 

Podczas przerwy w grze podaje sobie ręce z rodzicem, tworząc koło, i siadają skrzyżnie. Pojawienie 

się dźwięków z wystukiwanej miski jest sygnałem do ponownego ruchu. 

• Ćwiczenia dużych grup mięśniowych ,, Dziecko rośnie”. 

 Na hasło Małe dziecko –  dziecko wykonuje przysiad, a gdy usłyszy hasło Dziecko rośnie – powoli 

prostuje się, aż do wspięcia na palce. 

 • Skłony ,,Witamy gości”. 

 Dziecko porusza się po pokoju w rytm muzyki wystukiwanej na misce. Podczas przerwy w grze 

wykonuje fantazyjny ukłon na powitanie odwiedzających je gości. 

• Zabawa z elementem skoku ,, Dziecko– do domu”. 

 Dziecko swobodnie maszeruje po pokoju w różnych kierunkach. Na hasło Dziecko – do domu, 

skokami z nogi na nogę przemieszcza się do wyznaczonego miejsca i siada skrzyżnie. 

 • Zabawa uspokajająca ,,Mały świat”. 

 Dziecko rytmicznie maszeruje dookoła koła i powtarza rymowankę: Tata, mama, siostra, brat (na 

każde słowo jedno klaśnięcie) i ja (zatrzymanie i wskazanie na siebie) – to mój mały świat (obrót 

wokół własnej osi). 

•Zabawa przy piosence ,,Ptaszki latają” 

Dziecko porusza się po pokoju w rytm muzyki udając ptaki w locie. 



https://www.youtube.com/watch?v=zn2ihUfMV_MB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 

Temat: Praca plastyczna „Portret mojej rodziny”- tecznika dowolna. 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zn2ihUfMV_MB


 

 

Załącznik nr 4 

Temat: Nauka piosenki pt. „Podarujmy mamie” muz. i sł. Danuta i Karol Jagiełłowie 

https://www.youtube.com/watch?v=GHOwBxBvGB0 

Podarujmy mamie dziś, 

jak winogron słodkich kiść, 

to co w sercach naszych gdzieś głęboko tkwi. 

To, co dla swej mamy ma, 

każde dziecko tak jak ja, 

miłość, której godna jesteś tylko ty. (bis) 

  

Pamiętajmy o tym, że 

tylko mama liczy się 

https://www.youtube.com/watch?v=GHOwBxBvGB0


i możemy mieć ją w życiu tylko raz. 

Więc nie traćmy cennych chwil, 

ją kochajmy z całych sił. 

Niech na zawsze przetrwa wielka miłość w nas. (bis) 

  

I choć minie wiele lat, 

choć się zmieni cały świat, 

nie wygaśnie w sercach naszych nigdy już. 

Żar jej ciągle w nas się tli, 

najważniejsza jesteś ty, 

nie ma w życiu dwóch zbliżonych bardziej dusz. (bis) 

 Rozmowa z dzieckiem na temat piosenki: 

O czym jest ta piosenka? 

Co podarujemy mamie dzisiaj ? 

Co ma w nas na zawsze przetrwać? 

Kto jest dla nas bardzo ważny w życiu? 

  

Nauka piosenki fragmentami, metodą ze słuchu. Wspólne śpiewanie z dzieckiem. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  nr 5 

Temat: Słuchanie wiersza W. Chotomskiej ,,Dobra wróżka” 

 

– doskonalenie umiejętności słuchania i wypowiadania się na temat przeczytanego utworu. 

 

Jeszcze śpi cały dom, 

tata śpi, dzieci śpią. 

Jeszcze sen nie chce wyjść 

z ciepłej kołdry, 

a tu już pachnie chleb, 

a tu już mleko jest, 

dobra wróżka powiedziała nam: 

– Dzień dobry! 

Mamo, mamo, dobra wróżko, 

coś powiemy ci na uszko: 

– Wróżysz nam dobre dni, 



umiesz w śmiech zmienić łzy, 

ciepłe sny niesiesz nam do poduszki, 

w oczach masz słońca blask 

i od burz chronisz nas. 

Nawet w bajkach nikt nie znajdzie 

lepszej wróżki! 

Rozmowa na temat wiersza. 

− Co mama robi rano, gdy jeszcze wszyscy śpią? 

− Dlaczego mama to dobra wróżka? 

 Układanie domina obrazkowo- wyrazowego (Wyprawka plastyczna nr 22-23_. 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 6 

Temat: Zabawy przy piosence "Moja wesoła rodzinka" 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4 

  

Słuchanie piosenki i próby śpiewu. 

  

"Moja wesoła rodzinka"  

 

1. My rodzinę dobrą mamy, 

zawsze razem się trzymamy! 

I choć czasem czas nas goni, 

My jak palce jednej dłoni! 

 

  

3. Z tatą świetne są zabawy, 

z nim świat robi się ciekawy! 

Tata ma pomysłów wiele, 

jest najlepszym przyjacielem! 

 

4. Gdy napsocę i nabroję, 



Ref. Mama, tata, siostra, brat 

I ja – to mój mały świat! 

Dużo słońca, czasem grad – 

To wesoły jest mój świat! 

 

2. Mama zawsze kocha czule, 

ja do mamy się przytulę, 

w bólu, żalu i rozterce, 

bo mam mama wielkie serce! 

stoję w kącie, bo się boję! 

Tata skarci, pożałuje, 

a mamusia pocałuje! 

 

5. Kiedy nie mam taty, mamy, 

wszyscy sobie pomagamy! 

I choć sprzątać nie ma komu, 

jest wesoło w naszym domu! 

  

  

Dziecko podczas nagrania podskakuje po całym pomieszczeniu. 

 Na przerwę w muzyce dziecko na polecenie rodzica dotyka przedmiotów we wskazanym kolorze 

(czerowny, zielony itd.) 

  

Dziecko śpiewa piosenkę ( może być tylko refren)z różnym natężeniem głosu – 

niektóre fragmenty cicho, a inne głośno. 

Próba ilustracji ruchowej I zwrotki i refrenu piosenki: 

na słowa "My jak palce jednej dłoni!" - pokazujemy dłoń z 5 palcami 

na refren wyliczamy na palcach "Mama, tata, siostra, brat 

I ja " wskazujemy dłońmi siebie 

 na słowa  "to mój mały świat!" - rozkładamy ręce szeroko i wskazujemy otoczenie 

wokół siebie 

na słowa "Dużo słońca, czasem grad "– pokazujemy dłonią promienie słoneczne 

otwierając i zamykając dłoń, na "grad" pokazujemy palcami jak pada grad z góry na dół 

 na słowa "To wesoły jest mój świat!" - można zrobić pajacyka lub obrót wokół 

własnej osi , albo wesołą minę itp. 

  

Spróbujcie nagrać (np. telefonem) fragment wykonania ilustracji ruchowej piosenki według 

własnego pomysłu lub podanego powyżej i wyślijcie na grupowego maila. Chętnie zobaczymy 



i posłuchamy jak pięknie śpiewacie i tańczycie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 7 

Temat: Praca plastyczno-techniczna „Kwiatek dla mamy” 

 

    Materiały: 

- papier kolorowych-biała kartka A4 

- nożyczki 

- klej 

 

11 kartek (w tym min. 3zielone) z papieru kolorowego składamy na pół i wycinamy połowę serca. 

Klejem smarujemy połowę serca. Następnie przyklejamy do białej kartki tworząc kwiat.  Z zielonych 

elementów tworzymy łodygę i liście. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 8 

Temat: Utrwalenie dodawania i odejmowania w zakresie 10 

 

1.Bukiet dla Mamy. Oblicz wynik i pokoloruj wg kodu bukiet dla mamy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Policz wszystkie elementy, wpisz ich liczbę w odpowiednie pola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Karta pracy, cz. 4, s. 57 kończenie ozdabiania krawatów i muszek wg wzoru. Rusowanie po 

śladach liter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 9 

Temat: Słuchanie wiersza Piotra Pollaka    ,,Wesoły tata”- doskonalenie umiejętności słuchania i 

wypowiadania się na temat przeczytanego utworu. 

 

 

Mój tata jest niepoważny, ciągle się ze mnie śmieje. 

Kiedy ja mówię: – Wciąż rosnę! 

On mówi: – Skąd, ty malejesz! 

Nie lubisz kaszy na mleku, zostawiasz ser i warzywa, 

więc wcale nie rośniesz, nie tyjesz, tylko wciąż ciebie ubywa! 

Staniesz się taki malutki, że w krasnoludka się zmienisz, 

będziesz się kąpać w akwarium i drzemać w mojej kieszeni. 

Nie pójdziesz na spacer z pieskiem, tylko z chomikiem lub z myszką. 

Ja na to: – Dobrze, tato, jutro na obiad zjem wszystko. 

Ale ty razem ze mną chrup marchew i sałatę, 



bo jak się zmienię w zająca, chcę mieć zająca – tatę. 

Pytania dotyczące utworu: 

1. O czym był wiersz? 

2. Kto wystąpił w wierszu? 

3. Z czego śmiał się tata chłopca? 

4. Dlaczego chłopiec chciał, żeby tata jadł z nim marchew i sałatę? 

5. W czym chcecie naśladować swojego tatę? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 10 

Temat:  Zestaw ćwiczeń gimnastycznych –rozwijanie sprawności ruchowej. 

•Pływanie na plecach 

Połóż się na plecach z wyprostowanymi i złączonymi nogami i rękoma wzdłuż tułowia. 
Na hasło płyniesz na plecach podnieś równocześnie obie wyprostowane ramiona do pionu i opuść je 
na podłogę w kierunku tułowia, imitując pływanie żabką na plecach. Na hasło odpocznij, nie 
wykonuj żadnych ruchów głęboko oddychając. Zabawa trwa 2 min. ( 15 – 20 s ćwicz, 10 – 15 s 
odpoczywaj ). 

• Wbijanie gwoździ 

Połóż się na brzuchu z dłońmi pod brodą. Na hasło wbij gwóżdż  – unieś ramiona nad podłogę 
i naśladuj ruchy wbijania gwoździ młotkiem w podłogę przed sobą. Na hasło odpocznij leż 
w bezruchu głęboko oddychając. Zabawę powtarza się 2 – 4 razy, każdorazowo zmieniając ułożenie 
rąk. Po 10 uderzeniach 5 – 10 s odpoczynku. 

•Lot samolotu 

Połóż się na brzuchu z dłońmi pod brodą. Nogi są wyprostowane i złączone. Na hasło samolot leci – 
przenieś wyprostowane ręce w bok i unieś je jak najwyżej, unosząc jednocześnie głowę. W tym 
samym czasie unoszone są nisko wyprostowane nogi. Na hasło samolot ląduje opuść ręce i nogi 



i wróć do pozycji wyjściowej. Zabawa trwa 2 min. Po 3 – 6 s ćwiczenia – odpoczynek. 

• Ślimak 

Połóż się na brzuchu z nogami wyprostowanymi i złączonymi. Na hasło ślimak pokaż rogi – unieś 
głowę i ręce nad podłogę, przykładając zwinięte w pięści dłonie do skroni i prostując wskazujące 
palce pokaż rogi jak u ślimaka. Na hasło ślimak schowaj rogi połóż dłonie na podłodze i opierając 
na nich brodę wróć do pozycji wyjściowej. 

• Lornetka 

Połóż się na brzuchu z dłońmi pod brodą. Na hasło popatrz przez lornetkę – oderwij ręce od podłogi 
i ułóż z dłoni lornetkę, przez którą obserwuj otoczenie. Na hasło odpocznij – wróć do pozycji 
wyjściowej. 

• Kukułka 

Siad skrzyżny z rękoma ułożonymi w skrzydełka. Na sygnał wysuń głowę do przodu i zawołaj kuku, 
a następnie cofając głowę naśladuj wysuwanie i chowanie się kukułki z wnętrza zegara i chowanie 
się do środka. Zabawa trwa ok. 1 min.  Ustawiona pionowo głowa  jest dłużej schowana niż 
wysunięta, tułów przez cały czas jest nieruchomy. 

• Pokaż sufit 

Klęk podparty. Na hasło pokaż sufit prawą ręką – oderwij prawą rękę od podłogi i przenosząc ją 
bokiem w górę pokaż sufit. Po pokazaniu ręka powraca do pozycji wyjściowej. Na hasło pokaż sufit 
lewą ręką itd. 

•Węszący piesek 

Klęk podparty z ugiętymi rękami. Palce są skierowane do środka, klatka piersiowa i głowa nisko 
nad podłogą. W takiej pozycji poruszaj się do przodu przez określony dystans do przodu, naśladując 
węszącego pieska. 

• Wiatrak 

Stanie w małym rozkroku. Na hasło wieje wiatr – obszerne krążenia wyprostowanymi rękoma w tył 
– skrzydła wiatraka obracają się. Na hasło wiatr przestał wiać – opuszczenie rąk wzdłuż tułowia 
i utrzymanie prawidłowej postawy. 

•Zabawa przy piosence ,,Maszynista zuch”. 

Dziecko rytmicznie porusza się dookoła pokoju przy nagraniu rytmicznej melodii. Od czasu do czasu 

staje i klaska w dłonie oraz tupie nogami ,a następnie ponownie porusza się w rytm muzyki. 

 https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i76ClBnx2Ik

