
Zadania dla dzieci 6 – letnich z grupy „Słoneczka”  

od 4 do 8 maja 2020 roku 

 

 

4.05.2020 rok (poniedziałek) 

1. Słuchanie wiersza Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Małe miasteczko. 

• Zabawa z rymowanką – Miejscowośd swoją znamy, miejscowośd swą kochamy. 

Dzieci wypowiadają rymowankę cicho, głośno, rytmizują ją prostym, wymyślonym przez 

nie ruchem (np.: klaskanie, tupanie, podskoki), śpiewają na własną melodię. 

• Słuchanie wiersza Małgorzaty Strękowskiej-Zaremby Małe miasteczko. 

W małym miasteczku nie ma wieżowców, 

schodów ruchomych ni zoo, 

lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków, 

które śpiewają wesoło. 

Dokoła rynku stoi rząd domów 

w siedmiu kolorach tęczy; 

ruch jest nieduży, spokojnie, miło, 

czasami pszczoła zabrzęczy. 

Czyste powietrze pachnie zielenią, 

na niebie świeci słoneczko, 

wszędzie jest blisko, ludzie się znają, 

dbają o swoje miasteczko. 

• Rozmowa na temat wiersza. 

R. pyta: 

− Jak wygląda małe miasteczko? 

− Jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku? 

• Wskazywanie różnic między miasteczkiem (wsią), a dużym miastem. 

Napisy: Jakie jest?, Małe miasto (wioska), Duże miasto. 



R. umieszcza na tablicy napisy. Dzieci podają określenia, samodzielnie lub z pomocą 

R., i układają je (6-latki), jeśli potrafią. Np.: spokojnie, dużo zieleni, nie ma smogu, mało 

hałasu…(małe miasto/wioska); dużo hałasu, smog, pojazdy, dużo osób… (duże miasto). 

 

2. „Wesoła gimnastyka” z nietypowymi przyrządami. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5Wo0aj10Kk 

 

 

5.05.2020 rok (wtorek) 

1. Porównywanie liczebności zbiorów, utrwalenie znaków >, <, = 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=64 

s.62 - 63 

Kto nie posiada książki, działania zapisuje w zeszycie 

2. Słuchanie piosenki Najpiękniejsze miejsce świata (sł. i muz. Krystyna Gowik). 

1. Są na całym świecie miasteczek tysiące 

 i są też wioseczki jak z bajeczki. 

 Tutaj bloki różne, biurowce, wieżowce, 

 tam domki, łąki, pola, rzeczki. 

Ref. A ja mieszkam właśnie tu, tutaj tulę się do snu. 

 Tutaj swoje mam radości i troski. 

 Każde drzewo tutaj znam, każdą drogę tu i tam. 

 To jest mój kawałek Polski. 

 Najpiękniejsze miejsce świata, w prawo, w lewo, w tył i w przód! 

 Taki to mój mały cud! 

2. Słychad tu tramwaje i gwar na chodnikach. 

 Gdzieś indziej, jak gdaczą sobie kurki. 

 W jednym miejscu śmiechy, a w drugim muzyka, 

 a w trzecim cicho płyną chmurki. 

https://www.youtube.com/watch?v=Z5Wo0aj10Kk
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=64


Ref.: A ja mieszkam… 

3. Ktoś pokochał morze lub dom nad jeziorem. 

 Ktoś góry, gdzie czystej wody zdroje. 

 Ktoś pokochał ciszę i gwiazdy wieczorem. 

 Ja także kocham miejsce swoje. 

Ref.: A ja mieszkam… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8 

 

• Rozmowa na temat piosenki. 

R. pyta: 

− O jakim miejscu jest piosenka? 

− Jakie ono jest? 

− Co to znaczy, że mamy „swój kawałek Polski”? 

 Wskazanie na mapie Gostynia  

• Określanie nastroju i budowy piosenki. 

• Nauka refrenu na zasadzie echa muzycznego. 

 Zabawy ruchowe do piosenki. 

 

 

6.05.2020 rok (środa) 

1. Wysłuchanie wiersza Bożeny Formy Droga do przedszkola. 

Codziennie wczesnym rankiem, zawsze drogą tą samą,  

do przedszkola maszeruję razem z moją mamą.  

Mijam skrzyżowanie, sklepy, park i szkołę,  

potem kilka domów i widzę przedszkole.  

Chociaż jestem mały, to swój adres znam.  

Do domu potrafię drogę wskazad sam.  

 Utrwalenie nazwy i adresu przedszkola 

 Utrwalenie własnego adresu 

https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8


 

2. Herb naszej miejscowości – wydzieranka z papieru kolorowego. 

 Obejrzyj herby miast. https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf s.24 

• Oglądanie herbu miejscowości, z której pochodzą dzieci. Wyjaśnianie znaczenia herbu. 

Obrazek herbu miejscowości, w której mieszkają dzieci. 

 

R. zwraca uwagę dzieciom, z jakich elementów składa się herb, wyjaśnia, co one oznaczają. 

Herbem gminy Gostyo są trzy baszty w tarczy, niepołączone wspólną podstawą, przy czym 

środkowa wieża z podwójnym szeregiem blanków jest większa, a po bokach znajdują się dwie 

mniejsze wieże, każda ze spiczastym dachem. Wieża i baszty są w kolorze czerwonym, 

natomiast spiczaste dachy w kolorze niebieskim. Tarcza, na której umieszczone są wyżej 

wymienione elementy, ma barwę białą. 

Dzieci wodzą palcem po rysunku herbu w prawą i w lewą stronę. 

• Wykonanie pracy plastycznej Herb Gostynia - samodzielne działanie dzieci: rysowanie 

wnętrza herbu, wydzieranie z papieru w odpowiednich kolorach małych kawałeczków, 

naklejanie ich na konturach herbu. 

Dla każdego dziecka: papier kolorowy, klej, kredki. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/npoia-bbplus-kp-4.pdf


 

 

7.05.2020 rok (czwartek) 

1. Odkrywanie litery ż, Ż – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej 

• Wyodrębnianie wyrazu podstawowego – żubry.  

Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 64–65.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=67 

R. pyta: − Jakim zwierzętom przyglądają się Olek, Ada i dziadek? 

 − Czy żubry żyją wolno?  

• Analiza i synteza słuchowa słowa żubry. Dzieci dzielą słowo żubry na sylaby i na głoski. 

Liczą, ile w słowie żubry jest sylab, a ile głosek. Następnie wymieniają inne słowa, w których 

głoskę ż słychad na początku (żaba, żurek, żyrafa…), w środku (leżak, jeżyny, kałuża…). R. 

zwraca uwagę, że głoska ż na koocu słowa jest często słyszana jak głoska sz, np. w słowie 

garaż. 

• Budowanie schematu słowa żubry. Białe kartoniki dla każdego dziecka. Dzieci układają tyle 

kartoników, ile sylab słyszą w słowie żubry. Rozsuwają kartoniki i wymawiają sylaby głośno. 

Następnie układają tyle kartoników, ile głosek słychad w słowie żubry – wymawiają głoski 

głośno, dotykając kolejno kartoników. 

  • Budowanie schematu słowa Żaneta. Białe kartoniki dla każdego dziecka. R. mówi, że 

niedaleko domu dziadków mieszka dziewczynka o imieniu Żaneta. Dzieci dzielą imię na 

sylaby i na głoski. Układają z kartoników schemat imienia.  

• Budowanie modeli słów: żubry, Żaneta. Czerwone kartoniki i niebieskie kartoniki dla 

każdego dziecka. 

 • Określanie rodzaju głoski ż. Dzieci wypowiadają głoskę ż: długo: żżżyyyy… krótko: ż, ż, ż, ż… 

Głoska ż jest spółgłoską i oznaczamy ją na niebiesko. Pod schematami słów zaznaczają 

miejsca głoski ż niebieskimi kartonikami. Uzupełniają modele słów: żubry, Żaneta, 

niebieskimi kartonikami i czerwonymi kartonikami. 

• Odkrywanie litery ż, Ż.  

R. pokazuje litery ż, Ż, dzieci omawiają ich wygląd. Wskazują różnice pomiędzy literami.  

R. pyta: − Kiedy używamy wielkiej litery?  

Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady. Litery i liczby, cz. 2, s. 64–67. 

 • Dzielenie nazw zdjęd na głoski.  

• Kolorowanie na niebiesko liter ż, Ż w wyrazach.  

• Czytanie sylab, wyrazów i tekstu.  

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-litery-liczby-cz-2/mobile/index.html#p=67


• Oglądanie obrazków. Czytanie wypowiedzeo, wpisywanie obok nich odpowiedniej liczby – 

takiej, jaka jest przy obrazku, którego wypowiedzenie dotyczy.  

• Wodzenie palcem po literze ż – małej i wielkiej, pisanej.  

Pisanie liter ż, Ż po śladach, a potem – samodzielnie. (nie wszystko od razu!!!!. Dwiczenia w 

czytaniu i pisaniu prowadzimy codziennie przez kilka minut.) 

2. Ozdabianie wybranym materiałem litery ż,Ż , literę piszemy na kartce 

1. Zabawy przy piosence Najpiękniejsze miejsce świata. 

• Dwiczenia ruchowe przy akompaniamencie instrumentu. Marsz, skoki obunóż, przeskoki 

z nogi na nogę, krok dostawny w wyznaczonym przez R. kierunku. 

• Utrwalanie zwrotki i refrenu piosenki Najpiękniejsze miejsce świata. 

• Zabawa z piosenką Najpiękniejsze miejsce świata:  

 

8.05.2020 rok (piątek) 

 

2. Zadania matematyczne na dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 – karty pracy: 

Działania możesz zapisad w zeszycie. Powodzenia! 



 

 



 



 

2. Rysowanie na temat Moja miejscowośd – dzieci rysują ulubione miejsce, które kojarzy im 

się z miejscowością, w której mieszka.  

 Zabawa Jestem Polakiem – zabawa słowna 

Nagranie piosenki Najpiękniejsze miejsce świata, bębenek lub inny instrument 

https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8 

W rytmie nagrania piosenki dzieci maszerują w określonym kierunku. Mocne uderzenie w 

bębenek i przerwa w muzyce oznaczają zatrzymanie się. R. zwraca się do dzieci mówiąc: 

Jestem Polakiem, ponieważ…. Dziecko kooczy zdanie. 

Inna wersja zabawy: 

Zdanie: Jestem Polakiem ponieważ…, można zastąpid innym zdaniem, np.: Mieszkam w…, 

Bardzo lubię swoje miasto, ponieważ… 

 Rysowanie nt. Moja miejscowośd 

 

 

Dla chętnych: 

1. Słuchanie fragmentu wiersza Apolinarego Nosalskiego O dwunastu braciach – maj. 

Wreszcie się zjawia 

maj wystrojony 

i bzu przynosi 

pełne brzemiona. 

Przez całe ranki, 

całe wieczory 

gra na fujarce 

z wierzbowej kory. 

R. pyta: 

− Jak nazywa się nowy miesiąc? 

− Jaki miesiąc był przed nim? Jaki będzie po nim? 

− Gałązki, jakiego krzewu przynosi nam maj? 

− Co dzieje się w przyrodzie w maju? 

https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8


• Wymienianie przez dzieci nazw wszystkich miesięcy roku – od stycznia do grudnia. 

Określanie, którym z kolei miesiącem jest maj. 

2. Dodatkowe zadania matematyczne 
https://www.matzoo.pl/klasa1/ukladamy-wzor_44_347 

 

https://www.matzoo.pl/zerowka/skopiuj-i-kontynuuj-wzor_49_352 

 

https://www.matzoo.pl/klasa1/kierunki_6_321 

 

https://www.matzoo.pl/klasa1/zadania-tekstowe-z-dodawania-i-odejmowania-w-zakresie-10_3_293 

 

3. Zabawy słowne i dwiczenia w czytaniu 
http://pisupisu.pl/przedszkole/pary-trzyliterowe 

 

http://pisupisu.pl/przedszkole/ile-sylab 

 

http://pisupisu.pl/przedszkole/sylaby-dla-najmlodszych 

https://www.matzoo.pl/klasa1/ukladamy-wzor_44_347
https://www.matzoo.pl/zerowka/skopiuj-i-kontynuuj-wzor_49_352
https://www.matzoo.pl/klasa1/kierunki_6_321
https://www.matzoo.pl/klasa1/zadania-tekstowe-z-dodawania-i-odejmowania-w-zakresie-10_3_293
http://pisupisu.pl/przedszkole/pary-trzyliterowe
http://pisupisu.pl/przedszkole/ile-sylab
http://pisupisu.pl/przedszkole/sylaby-dla-najmlodszych

