
 

 

Propozycje zabaw i aktywności dla Oddziału VIII – sześciolatki 

na okres 25.05- 29.05. 2020 r.  

 
Na początek zachęcamy dzieci do wysłuchania krótkiej lekcji o rodzinie „Moja rodzina - 

Przedszkole Profesora Szymona”:  https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY 

 
Poniedziałek 25.05.2020: 

 

Aktywność umysłowa  

1. „Jaka jest moja mama?” – rozmowa kierowana. Dzieci siedzą w kole rodzic przekazuje 

piłkę dziecku siedzącemu najbliżej niego. Zadaniem dziecka jest opisanie swojej mamy 

jednym zdaniem. Następnie dziecko przelicza słowa w wypowiedzianym zdaniu. Przekazuje 

piłkę komuś innemu i zabawa się powtarza. 

  
Aktywność ruchowa 

2. „Co lubię robić z mamą?” –zabawa naśladowcza. Dzielimy dzieci na dwa zespoły. 

Prosimy dzieci, by zastanowiły się, co najbardziej lubią robić ze swoją mamą. Dzieci w 

zespołach ustalają kolejność, w jakiej będą pokazywać gestami te czynności swojej grupie. 

Jeśli grupa odgadnie czynność – dostaje punkt. Obie drużyny zostają nagrodzone brawami.  
 

Wtorek 26.05.2020: 

 

Aktywność umysłowa 

1. „Mój tato” B. Forma słuchanie wiersza. Rozmowa z dziećmi na temat taty, inspirowana 

treścią wiersza. Zapraszamy dzieci do uważnego wysłuchania wiersza i zastanowienia się, kto 

opowiada ten wiersz – dziewczynka czy chłopiec.  

Mój tato  
Bożena Forma  

Chodzimy z tatą na długie spacery,  

mamy wspaniałe dwa górskie rowery.  

Po parku na nich często jeździmy  

i nigdy razem się nie nudzimy.  

Gdy mroźna zima nagle przybywa  

i ciepłym szalem wszystko okrywa,  

bierzemy narty i śnieżne szlaki  

wciąż przemierzamy jak szybkie ptaki.  

Często chodzimy razem do kina,  

lubimy obaj, gdy dzień się zaczyna.  

Takiego mieć tatę to wielkie szczęście  

– życzeń mu składam dziś jak najwięcej.  

 

Po lekturze wiersza prosimy dzieci, aby odpowiedziały na pytania: Jak mają na imię wasi 

tatusiowie? Czy macie ich zdjęcia? Jak wyglądają wasi ojcowie? Jacy są? Co robicie wspólnie 

z nimi? Kim są z zawodu Wasi tatusiowie? Jakie mają hobby? 

 

 Aktywność plastyczno- techniczna  

2. „Mój tata w pracy” – praca plastyczna. Dzieci przedstawiają swoich ojców w pracy. Na 

koniec dzieci opowiadają o swoich rysunkach. Rodzic podkreśla, że praca każdej osoby jest 

bardzo ważna. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY


 

 

 

 

Środa 27.05.2020: 

 

Poznawanie stosunków jakościowych i ilościowych/kompetencje matematyczne 

1. „Rodzina” – ćwiczenie orientacji w schemacie ciała. Prosimy dzieci, aby ustawiły się w 

jednej linii, twarzą do rodzica, który stoi po przeciwnej stronie pokoju. Dziewczynki 

przyjmują role sióstr, chłopcy – braci. R. snuje opowieść, dzieci ilustrują ją gestami. Za 

każdym razem, gdy dzieci usłyszą słowo brat – chłopcy robią przysiad. Kiedy pojawi się 

słowo siostra – dziewczynki podskakują. Ponadto, wszystkie dzieci starają się wykonywać 

ruchy opowiedziane przez R. w opowiadaniu. Pewnego dnia rodzeństwo – brat i siostra - 

wybrało się na spacer do parku. Wyszli ze swego domu i zrobili 3 kroki do przodu (dzieci 

przesuwają się do przodu, robiąc trzy kroki). Następnie brat zauważył ślimaka na liściu akacji 

i cofnął się o jeden krok. Siostra z kolei usłyszała szelest w gałązkach bzu i przesunęła się o 

dwa kroki w lewo. Oddzielili się od siebie. Co muszą teraz zrobić brat i siostra, żeby się 

spotkać? Ile kroków i w którą stronę muszą wykonać? Dzieci szukają rozwiązania, sprawdzają 

jego poprawność, R. kontynuuje. Udało się! Brat z siostrą wspólnie wędrują do parku. Zrobili 

pięć kroków do przodu i trzy kroki w prawo. Siostra zauważyła nadchodzącą babcię i zrobiła 

jeszcze dwa kroki do przodu. Brat dołączył do niej, ale szedł inną drogą, więc wykonał dwa 

kroki w lewo i kolejne dwa kroki do przodu… R. kontynuuje opowieść w podobny sposób tak 

długo aż wszystkie dzieci znajdą się przy R., po przeciwnej stronie pokoju.  
 

Aktywność ruchowa 

2. „Taniec dla rodziców” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych. Dzieci w parach tańczą do 

wybranej muzyki na gazecie, tak by nie wyjść stopami poza jej granice. Rodzic wypowiada 

komendy: Na prawej nodze, Na lewej nodze, W kółeczko. Jeśli któraś osoba wyjdzie poza 

gazetę, para odpada z zabawy i kibicuje pozostałym.  
 

Czwartek 28.05.2020: 

 

Aktywność umysłowa 

1. „Rodzina” – rozmowa kierowana. Rozmowa o rodzinach dzieci. Prezentujemy 

dzieciom zdjęcia różnych rodzin, prowadzimy rozmowę z dziećmi: Czy umiecie podać nazwy 

członków każdej z rodzin? Czym różnią się te rodziny? Czym różnią się członkowie rodziny? 

(płcią, wiekiem, wyglądem itd.) Kim jest dla was mama mamy i mama taty? Kim wy jesteście 

dla nich? Kim jest dla was tata mamy i tata taty? Kim wy jesteście dla nich? Kim jest dla was 

siostra mamy i siostra taty? Kim jest dla was brat mamy i brat taty? Jak spędzacie czas wolny 

z rodziną? Co najbardziej lubicie robić z rodziną? Jak dzielicie obowiązki w swoich 

rodzinach? Następnie  zachęcamy dzieci do wypowiedzi na temat struktury rodziny. Ile osób 

ma twoja rodzina? Policz je. Kto to są dziadkowie? Jak mają na imię twoje babcie i twoi 

dziadkowie? Ile dzieci mają twoi rodzice? Ile masz rodzeństwa, ile sióstr, ilu braci? Jak się 

nazywają?  
 

Aktywność muzyczna 

2. „Co słychać w domu” – zagadki słuchowe. Odtwarzamy nagranie odgłosów wiercenia 

wiertarką, śmiechu dziecka, miksera, miauczenia kota a dzieci próbują odgadnąć, co 

usłyszały.  
https://www.youtube.com/watch?v=SgXweKZpk0I 

https://www.youtube.com/watch?v=BFFP5qPuMKY 

https://www.youtube.com/watch?v=K-f5IUPOD6E  

https://www.youtube.com/watch?v=_BMEVG2_iws  

 

https://www.youtube.com/watch?v=SgXweKZpk0I
https://www.youtube.com/watch?v=BFFP5qPuMKY
https://www.youtube.com/watch?v=K-f5IUPOD6E
https://www.youtube.com/watch?v=_BMEVG2_iws


 

 

 

 

Piątek 29.05.2020:  

 

Aktywność umysłowa 

1. „Jedziemy z rodzicami na wycieczkę” – zabawa językowa. Rozpoznawanie głosek w 

słowach. Dzieci siedzą lub stoją blisko siebie. Rodzic trzyma w dłoni plecak, do którego 

trzeba włożyć przedmioty potrzebne na wycieczce. Każde dziecko może zabrać tylko jedną 

rzecz i to taką, której nazwa rozpoczyna się pierwszą literą jego imienia. Musi też powiedzieć, 

dlaczego wybrało taki, a nie inny przedmiot. Np. Basia powie: Zabieram na wycieczkę bułkę, 

bo mogę zgłodnieć; Krzyś: Zabieram klocki, żeby się nie nudzić w razie deszczu. Po 

zakończeniu własnej wypowiedzi dziecko podaje plecak osobie po swojej lewej stronie.  

 
 
Aktywność plastyczno- techniczna 

2. „Wiosenny piknik” – praca plastyczna. Dzieci za pomocą farb malują to, co zabrałyby ze 

sobą na piknik. Na koniec starają się opisać swoją prace.  

 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 

1. Wykonaj laurkę dla mamy. Propozycja. 

 

 

    
 

2. Wysłuchaj piosenki „Jesteś mamo skarbem mym” – możesz zasiewać ją swojej 

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

 

3. Zachęcamy również do ćwiczeń ruchowych z Pipi: 

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g
https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w


4. Łamigłówka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Możesz poćwiczyć z krokodylem znak większości > i mniejszości < 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do 

zabawy.  

ciocia Ewa  

ciocia Patrycja 


