
Propozycje zabaw w okresie 11.05 – 15.05.2020. dla Oddziału VIII – 6-latki 

 

 

Poniedziałek: 11.05.2020r. 

 

Aktywność umysłowa: 

Zaprasza dzieci do słuchania wiersza. Przed przeczytaniem utworu prosimy, aby dzieci 

zwróciły szczególną uwagę na to, w jakich sytuacjach może grać instrument, o którym pisze 

autor. 

Najlepszy instrument  

Wojciech Próchniewicz  

Jest taki instrument na świecie,  

Dostępny nawet dla dzieci.   

Wygrywa wszystkie melodie   

Najładniej, najłagodniej.   

Gdy nutki wpadną do ucha,   

On ucha bardzo się słucha.   

Bo najgrzeczniejszy jest przecież,   

Słucha się w zimie i w lecie,   

W upał i gdy deszcz leje,   

On wtedy nawet się śmieje!  

Chodzi wraz z tobą wszędzie 

już tak zawsze będzie.   

Nawet za złota trzos   

Nie zniknie — bo to TWÓJ GŁOS.  

Więc gdy jest ci nudno, nie ziewaj. 

Pamiętaj o nim — zaśpiewaj!  

On się natychmiast odezwie  

I zagra czysto i pewnie.  

Opowie ci zaraz radośnie   

Na przykład o słonku lub wiośnie.   

Bo lubi i dobrze zna cię,   

Twój wierny, dźwięczny przyjaciel 

Po przeczytaniu wiersza możemy porozmawiać z dzieckiem: Co autor wiersza nazywa 

najlepszym instrumentem? Czy każdy z nas ma taki instrument? W jakich sytuacjach, według 

autora, możemy go używać? Czym się różni od tradycyjnych instrumentów? W czym jest 

podobny? Jeśli dziecko ma trudność z odpowiedzią na któreś pytania, możemy przeczytać 

odpowiedni fragment wiersza jeszcze raz. 

 

Aktywność ruchowa 

  

„Spacer po h” – Do tej zabawy potrzebny nam będzie jakiś sznurek lub lina. Układamy z lin 

kształt litery h w różnych rozmiarach (3–4 litery, w oddaleniu od siebie). Prosimy dziecko               

o  spacer stopa za stopą po linie, zgodnie z kierunkiem pisania. Dziecko wykonując                       

to zadanie,  po napisaniu linii pionowej musi cofnąć rękę, analogicznie trzeba zrobić podczas 

chodzenia po śladzie. Dziecko ma odbyć spacer po większej, mniejszej i kolejnej literze. 

Przed zabawą można obejrzeć sobie na kanale You Tube piosenkę o literce h,  

https://www.youtube.com/watch?v=tZjEIqfKJ-s 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tZjEIqfKJ-s


Wtorek: 12.05.2020r. 

 

Aktywność umysłowa: 

 

1.„Przekazujemy sylaby”- zabawa słuchowa. Dziecko słyszy od rodzica wypowiedzianą 

szeptem sylabę. Jej zadaniem będzie ją zapamiętać. Wtedy rodzic powie kolejną sylabę.              

W ten sposób ułożycie wspólnie słowo. Najpierw proponujemy dziecku słowa dwusylabowe, 

rozpoczynające się głoską h, np. Har- -fa; ha- -mak, hasło, następnie wielosylabowe,                   

np. har- -mo -nia, har -mi-der, Ho –ra -cy. Po odgadnięciu każdego słowa, można zamieniać 

się rolami. Można również zaproponować zapisywanie wyrazów przez dziecko. Wówczas 

należy wybrać do zabawy takie słowa, które wymawia się tak samo, jak pisze. 

 

 

Aktywność plastyczno-techniczne 

 

2. „Malowanie muzyki”- Należy przygotować dziecku kartki formatu A3, farby, pędzle                   

i kubki na wodę. Włącza utwór Still (kilka razy) i prosi dzieci o zastanowienie się, jaki kolor 

kojarzy im się z tą muzyką, czy linie, które obrazowałyby ten utwór, byłyby łagodne czy ostre 

itp. Dziecko słucha utworu i maluje muzykę.  

 

 

Środa: 13.05.2020r. 

 
Poznawanie stosunków jakościowych i ilościowych/kompetencje matematyczne: 

 

1.„Orkiestra kuchenna” – odtwarzanie rytmów według podanego wzoru. Można wyszukać  

w kuchni: drewniane łyżki, pokrywki od garnków, garnki i metalowe kubki itp. Rodzic                

za pomocą np. „Patyczka”  demonstruje, w jaki sposób można grać na tych improwizowanych 

instrumentach. Następnie wystukuje na bębenku prosty rytm. Dziecko powtarza go na swoich 

instrumentach. Jeśli podniesie ręce – dziecko gra głośno, jeśli je opuści – gra cicho, 

delikatnie. Potem dziecko może zabawić się w dyrygenta. Ważne jest to, żeby wystukać 2-3 

rytmy na zmianę w tej samej kolejności kilka razy. Drugą wersją zabawy może być układanie 

kuchennych instrumentów wg. wskazanego rytmu; rodzic układa trzy, cztero –elementowy 

rytm a dziecko go powtarza kilka razy. 

 

Aktywność ruchowa 

 

2. „Głowa, ramiona” – zabawa ruchowa do piosenki. Dziecko stoi i gestem ilustruje słowa 

piosenki, dotykając odpowiednich części ciała. Zabawę można przeprowadzić również w 

języku obcym, np. angielskim (np. na podstawie piosenki: Head, shoulders, knees and toes). 

 • uczę.pl  

Głowa, ramiona…..   

Marta Bogdanowicz  

Gimnastyka, dobra sprawa,  

Dla nas wszystkich to zabawa.  

Ręce w górę, w przód i w bok,  

Skłon do przodu, w górę skok. 

 Głowa, ramiona, kolana, pięty,  

Kolana, pięty, kolana, pięty. 

Głowa, ramiona, kolana, pięty, (2 razy) 



Oczy, uszy, usta, nos. sł. i muz. tradycyjne  

Wersja w j. angielskim 

Head, shoulders, knees and toes,  

Knees and toes.  

Head, shoulders, knees and toes, (3 razy) 

Knees and toes. 

And eyes, and ears, and mouth, And nose.  

Head, shoulders, knees and toes, Knees and toes. 
 

Link do piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

 

 

Czwartek: 14.05.2020r. 

 

Aktywność Umysłowa 

Rodzic przed odczytaniem wiersza prosi, by dziecko zwróciły uwagę na niektóre szczegóły: 

Podczas słuchania wiersza należy zwrócić uwagę, dlaczego wrony były takie zdenerwowane, 

że wróbel wydaje inne dźwięki niż one. Po przeczytaniu tekstu, można porozmawiać                       

z dzieckiem o tym, co może oznaczać przysłowie „Kiedy wejdziesz między wrony, musisz 

krakać jak i one”; rozmawiając z dzieckiem na temat utworu można zadać jeszcze kilka 

pytań: Czy to przysłowie pasuje do każdej sytuacji? Czy wszystkim ludziom musi podobać się 

to samo? Co to znaczy, że mamy różny gust, różne upodobania? Czy te upodobania mogą być 

lepsze albo gorsze, tak jak chciały wrony?  

1. „Ćwir, czyli kiedy wejdziesz między wrony, musisz krakać jak i one” 

Agnieszka Frączek- wiersz 

Wróbel w gości wpadł do wron.  

I już w progu, jak to on, bardzo grzecznie: – Ćwir, ćwir! – rzekł.  

Wrony na to w dziki skrzek: – Co on gada?! – Kra, kra, kra!  

– Tyś słyszała to, co ja? – Jakiś jazgot? – Zgrzyt? – I brzdęk?  

– Co to był za dziwny dźwięk?!  

Wróbel: Ćwir! – powtórzył więc.  

Wtedy wrony: buch, bam, bęc! po kolei spadły: bach! z przerażenia wprost na piach.  

A gdy otrzepały puch, oczyściły z piachu brzuch, skrzydła,  

dzióbek oraz pięty, rzekły: – Biedak jest ćwirnięty. 

 

Aktywność muzyczna 

2. Słuchanie i śpiewanie piosenek: Happy Birthday – Należy zachęcić dziecko,                             

by zaśpiewało Sto lat bez podkładu muzycznego. Zapytajmy je, by opowiedziało, w jakich 

okolicznościach śpiewa się w Polsce tę piosenkę.  Dążymy do tego, by dziecko nie poprzestało 

jedynie na wyjaśnieniu, że Sto lat śpiewamy na urodzinach, ale również z okazji jubileuszów, 

rocznic, wtedy gdy składamy życzenia. Następnie zapraszamy dziecko do posłuchania 

odpowiednika życzeń urodzinowych w wersji angielskiej. Zaznaczyć należy, że Happy 

Birthday śpiewa się wyłącznie z okazji urodzin, nie tak jak Sto lat w Polsce. – odsyłam do 

linku you tube: 

https://www.youtube.com/watch?v=_z-1fTlSDF0 

Ponadto zapraszam do posłuchania i pobawienia się z piosenkami o instrumentach 

muzycznych: 

piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=2mODTjHMM1s 

https://www.youtube.com/watch?v=cD9ueu5w9EY 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
https://www.youtube.com/watch?v=_z-1fTlSDF0
https://www.youtube.com/watch?v=2mODTjHMM1s
https://www.youtube.com/watch?v=cD9ueu5w9EY


Piątek: 15.05.2020r. 

 

Aktywność Umysłowa 

Hałasowanie – Podczas słuchania opowiadania o przygodach bliźniaków Kuby i Buby, 

dziecko powinno postarać się zapamiętać, dokąd poszli i co się wydarzyło. 

 

Hałasowanie 

Grzegorz Kasdepke  

Kuba i Buba musieli przyznać, że pan Waldemar, przyjaciel babci Joasi, to rzeczywiście 

bardzo kulturalny pan. Do tego stopnia, że czasami wręcz wstydził się chodzić z naszymi 

sympatycznymi bliźniakami po mieście – i to tylko dlatego, że, dajmy na to, naszła je ochota 

pobić się lub powyzywać. Ale któregoś razu to pan Waldemar narobił Kubie i Bubie wstydu 

 – i to w muzeum! 

 – Jak tam w szkole?! – ryknął, gdy już się spotkali przed kasą muzeum.                                    

Kuba i Buba aż podskoczyli z wrażenia. Babcia Joasia przygryzła wargi i dyskretnie 

rozejrzała się dookoła. Pani bileterka, ogłuszona doniosłym głosem pana Waldemara, 

przetykała sobie właśnie ucho.  

– Nadal macie najwięcej uwag w całej klasie?!… – ryczał pan Waldemar.  

– Nie martwcie się, za moich czasów kazano klęczeć na grochu!… Może dlatego mam teraz 

takie powykręcane kolana!. Pani bileterka pospiesznie skręcała kulki z papieru – najwyraźniej 

zamierzała wepchnąć je sobie w uszy.  

– Dlaczego pan Waldemar tak hałasuje? – szepnął Kuba, zerkając ze zdziwieniem na babcię 

Joasię. – Zawsze był taki kulturalny…  

– Chyba wyczerpały się baterie w jego aparacie słuchowym – westchnęła zarumieniona 

babcia.  

– To pan Waldemar jest kulturalny na baterie?! – osłupiała Buba.  

Ale babcia nie zdążyła nic odpowiedzieć, bo pan Waldemar podszedł właśnie do kasy                

– no i trzeba było zająć się zemdloną bileterką. 

Można przeprowadzić rozmowę z dzieckiem na temat opowiadania: Czy zapamiętałeś, dokąd 

wybrali się Kuba i Buba? Kto im towarzyszył? Dlaczego pan Waldemar tak głośno mówił? 

Czy to jest kulturalne zachowane, gdy mówimy bardzo głośno w publicznych miejscach? 

Dlaczego? Jeśli dziecko ma trudność z odpowiedzią na któreś pytanie, można przeczytać             

raz jeszcze odpowiedni fragment tekstu. 

 

Aktywność plastyczno-techniczne 

„Kącik grafomotoryczny”- pisanie po śladzie oraz próby samodzielnego pisania liter h, H  - 

Plac Zabaw - sześciolatek Cz.4 karta nr 16 i 20 

 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 

1.Ponieważ niedawno  - 4 maja był dzień 

strażaka, zachęcam do zabawy z kartami 

pracy (można je powiększyć i 

wydrukować): 

 

 

 

 

 

 



 

2. Ponadto dzieci, których bardziej interesują zagadnienia dotyczące muzyki, podaję kilka 

linków z filmikami i zagadkami na temat instrumentów muzycznych. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w 

https://www.youtube.com/watch?v=m-WJi8GNgsA 

https://www.youtube.com/watch?v=Pwzajx8gpm0 

https://www.youtube.com/watch?v=jMTrWCC24mg&t=24s 

https://www.youtube.com/watch?v=1NpLz_bZfgs – zagadki 

 

3. Jeszcze coś z kolorowania wg kodu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Możesz również narysować samodzielnie 

gitarę utrwalając przy okazji kolejność 

cyferek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Polecamy jak co tydzień pracę w kartach pracy:  
https://www.wsip.pl/przedszkole-wsip-online/ Plac zabaw Sześciolatek. Cz.4 Karty pracy 16-20 

  

https://www.youtube.com/watch?v=f43qSH2Nq9w
https://www.youtube.com/watch?v=m-WJi8GNgsA
https://www.youtube.com/watch?v=Pwzajx8gpm0
https://www.youtube.com/watch?v=jMTrWCC24mg&t=24s
https://www.youtube.com/watch?v=1NpLz_bZfgs
https://www.wsip.pl/przedszkole-wsip-online/?fbclid=IwAR1g_ler7gNvRW_4GCeP_U2M8-l4w6fVToUrP9YH6ctx1Jhf_pEXVV7p_i0


6. I jeszcze coś, jak Wam się nudzi; niech rodzic 

wejdzie na stronę: 

 

 

        

https://www.facebook.com/Rodzicielskieinspiracj

epl-Zabawy-gry-prace-plastyczne-dla-dzieci-

100249194955673  

 

 

https://pl.pinterest.com/search/pins/?rs=ac&len=2

&q=instrumenty%20muzyczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Życzymy  miłej zabawy. 

 

ciocia Ewa Nowakowska-Siemieniak 

              

i ciocia Patrycja Politowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Rodzicielskieinspiracjepl-Zabawy-gry-prace-plastyczne-dla-dzieci-100249194955673
https://www.facebook.com/Rodzicielskieinspiracjepl-Zabawy-gry-prace-plastyczne-dla-dzieci-100249194955673
https://www.facebook.com/Rodzicielskieinspiracjepl-Zabawy-gry-prace-plastyczne-dla-dzieci-100249194955673

