
Propozycje zabaw w okresie 27.04 – 30.04.2020. dla Oddziału VIII – 6-latki 

 

 

Poniedziałek: 27.04.2020r. 

 

Aktywność umysłowa: 

„Zagadki – rymowanki” – dzieci siedzą w kole, rodzic zaprasza je do zabawy: Za chwilę 

powiem kilka zagadek. Odpowiedź na nie powinna rymować się z zagadką. Wszystkie zagadki 

dotyczą baśni, bajek i legend, które znacie. Jeśli ktoś z was zna odpowiedź, podnosi rękę i 

czeka na swoją kolej.  

W Krakowie mieszka wawelski smok,  

co zieje ogniem przez cały… (rok) 

Krasnoludek jest malutki,  

tak jak wszystkie… (krasnoludki).  

Kto z krasnalami w tym domku mieszka?  

To jest na pewno Królewna (Śnieżka) 

Kto był dobry dla Kopciuszka?  

Chrzestna matka, czyli (wróżka).  

Czerwony Kapturek do babci wędrował,  

Lecz wilk się zaczaił, za drzewem się (schował).  

Groźna Baba Jaga domek ma z piernika.  

Kto ją spotka w lesie, niechaj prędko (zmyka).  

Gdy kot buty dostał,  

Janek księciem (został).  

Rzecz to znana, całkiem pewna, 

 

Aktywność plastyczno-techniczne 

„Ulubiona książka” –  zachęcamy dzieci, by zastanowiły się, jaka jest ich ulubiona książka, 

kto jest jej głównym bohaterem i jaką historię w niej przedstawiono. Rodzic ustala czas 

przeznaczony na refleksję, ustawia klepsydrę lub minutnik.? Po upływie tego czasu  w ramach 

zajęć plastycznych dziecko może narysować kredkami na kartce papieru A-4 ulubioną postać  

z bajki; inicjatywa należy do dziecka. Następnie rodzic zaprasza dziecko(i) do rozmowy; 

niech opowie dlaczego taką a nie inną postać narysowało, z jakiej pochodzi bajki, książki                 

i z jakiego powodu ją lubi najbardziej.  

Zapraszam do obejrzenia Filmiku: „Jak powstaje książka” 

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q 
https://www.youtube.com/watch?v=jgcWVmLqKTk 

 

Wtorek: 28.04.2020r. 

 

Aktywność umysłowa: 

 

Wielki skarb – Rodzic zaprasza dziecko do wspólnego słuchania wiersza. 

Prosi, by zapamiętało, o czym, zdaniem autorki wiersza, opowiadają książki.  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=icdV3QZb10Q
https://www.youtube.com/watch?v=jgcWVmLqKTk


Wieki skarb 

Barbara Stefania Kossuth 

Mam przyjaciela – wielki skarb,  

największą radość w świecie. 

Któż to? Aha, nie powiem, nie… 

Z łatwością odgadniecie. 

Chciałbym z nim przebyć cały dzień, 

lecz mi nie daje niania. 

 – Ej, Jurku, chodź, na spacer czas, 

 dość tego już czytania.  

Tak, książka to przyjaciel mój  

– przyjaciel prawie żywy.  

On opowiada cudów moc,  

o świecie prawi dziwy.  

O górach, morzach niesie wieść,  

o naszej własnej ziemi,  

wypowie wiersz lub cudną baśń – czym? 

 – Literkami swymi.  

Więc cieszę się, że książkę mam.  

Och, czytać pragnę wiele!  

Nie niszczę ich, bo książki me – najlepsi przyjaciele. 

Rodzic może porozmawiać z dzieckiem n/t utworu prosząc, by dziecko przypomniało,  

-  Z czego – zdaniem autorki – można dowiedzieć się z książek. 

-  Jakie inne informacje możecie znaleźć w swoich ulubionych książkach? 

-  Co oznacza sformułowanie „książka moim przyjacielem”?  

- Czy autorka miała na myśli takiego przyjaciela, z którym można się bawić, biegać, 

wyjeżdżać? 

 

Aktywność ruchowa 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 31 wg przewodnika Plac zabaw 

 „Rakieta” – dziecko naśladuje start rakiety. Staje w kręgu, wolno klaszcze i tupie,  

jednocześnie pochylając się raz w lewo, raz w prawo. Potem klaszcze i tupie coraz szybciej. 

Obraca się. Szybko uderza dłońmi w kolana. Prawą dłonią zatacza kółka przed nosem                

i wydaje dźwięk pracujących silników rakiety. Unosi ręce i podskakuje z okrzykiem: Hura! 

Rakieta wystartowała. Zabawę można powtórzyć. 

 „Planety” –rytmiczne poruszanie się do melodii. Dziecko wyobraża sobie, że 

doleciał rakietą na inną planetę i spotkał jej mieszkańca. Rytmicznie porusza się do 

melodii./ulubiona piosenka włączona z nośnika/. Gdy piosenka ucichnie, podchodzi do 

rodzica lub rodzeństwa i wymyśla przyjazny gest powitalny. 

 „Orbity” – tor przeszkód z elementami gimnastycznymi. Dziecko startuje z miejsca                                                 

wyznaczonego przez R. Najpierw idzie raczkiem, potem robi trzy przysiady, kładzie  

woreczek na głowę,/lub małą maskotkę/ przechodzi z nim po ławeczce,/lub rozłożonej taśmie, 

wstążce, na podłodze/ zdejmuje woreczek po czym na czworakach zmierza do mety. Rodzic 

może mierzyć czas.  

 Deszcz meteorytów” –potrząsanie gazetą w rytm melodii. Dziecko ma za zadanie  

potrząsać przyborem, wymachiwać, zgniatać ją w rytm melodii. Potem dotyka gazetą 

nadgarstka, łokcia, ramienia drugiej ręki. Podrzuca gazetą. Dziecko ćwiczy każdą z rąk.  

 „Powrót na ziemię” – ćwiczenie na dywanie. Dziecko kładzie się  

na plecach w kole razem z rodzicem, rodzeństwem i chwytają się za dłonie. Próbują podnieść 

się do pozycji stojącej, nie przerywając utworzonego kręgu.  



Środa: 29.04.2020r. 

 
Poznawanie stosunków jakościowych i ilościowych/kompetencje matematyczne: 

„Księgarnia” – Rodzic przygotowuje cztery stoiska z książkami, na każdym z nich 

prezentuje jeden rodzaj książek, np. kolorowanki, albumy, książki z obrazkami i komiksy. 

Ważne, by książki z jednego stoiska miały charakterystyczne cechy wspólne. Każdy rodzaj 

książek ma inną cenę, np. 5 zł, 7 zł, 10 zł, 20 zł. Rodzic jest księgarzem.  Dzieci mają za 

zadanie kupić, co najmniej trzy książki w dowolnych cenach. Ważne, by zostało im jak 

najmniej pieniędzy. Nie można zmieniać cen książek podczas transakcji. Po zakupach dzieci 

siadają w kole, pokazują książki i opowiadają, co sprawiło im trudność, a co było przyjemne 

podczas tej zabawy.  

 

Aktywność muzyczna 

„Instrumenty z odpadów” –dz. wykonuje dowolny instrument z dostępnego materiału 

przeznaczonego do recyklingu. Nazywa go /najprostszy instrument to grzechotka-marakas/ 

https://www.youtube.com/watch?v=j8AcriiK5n0 

      Ciekawostka; instrumenty ze śmieci  

https://www.youtube.com/watch?v=fLSzy-gQscs 

 

 „Świat w naszych rękach” –osłuchanie z piosenką ‒ za pomocą podanego linku 

Rodzic odtwarza piosenkę a dziecko bawi się poruszając się po pokoju w rytmie: maszerując 

z wysoko unoszonymi kolanami, idąc na wyprostowanych nogach, przesuwając się krokiem 

dostawnym, skacząc na obu nogach, skacząc na jednej nodze (po chwili na drugiej). Rodzic 

prosi dziecko, aby wymyśliło swój sposób poruszania się w rytm piosenki. 

 

Link do piosenki „Świat w naszych rękach” 

https://www.youtube.com/watch?v=61qEwdxUom8 

 

 

Czwartek: 30.04.2020r. 

 

Aktywność Umysłowa 

„Ruchome napisy” – Rodzic przygotowuje litery w taki sposób, by każde dziecko mogło              

z nich ułożyć napisy: bajka i biblioteka. Oprócz liter potrzebnych do ułożenia wyrazów 

należy dołożyć jeszcze inne litery. Na początku zabawy rodzic prezentuje napisy bajka                   

i biblioteka, dziecko próbują je przeczytać sylabami. Następnie rodzic zaprasza dziecko               

do zabawy: Za chwilę rozłożę na dywanie wiele liter, również te, które są potrzebne                     

do ułożenia wyrazów: bajka i biblioteka. Włączę piosenkę, przy której będziesz tańczyć                 

w dowolny sposób. Kiedy zatrzymam muzykę, Twoim zadaniem będzie znaleźć literę, która 

jest potrzebna do ułożenia wyrazu, i trzymać ją w ręku. Liter można szukać tylko w czasie, 

gdy nie gra muzyka. Gdy ponownie ją włączę, znowu dziecko tańczy. Dzieci tańczą przy 

piosence „Witajcie w naszej bajce”. Możemy podzielić tę zabawę na dwie tury: najpierw 

dziecko szuka liter do wyrazu bajka, następnie biblioteka. 

Link do piosenki „Witajcie w naszej bajce” https://www.youtube.com/watch?v=Nb_n1JFzjZA 

 

Aktywność plastyczno-techniczne 

„Ekoprzyjaciel” –dziecko lepi z plasteliny „Ekoprzyjaciela”  wg własnego pomysłu, może 

też użyć do połączenia różnorodnego materiału, dostępnego w domu/korki po napojach, 

plastikowe pojemniki po serkach, jogurtach pitnych, itp. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=j8AcriiK5n0
https://www.youtube.com/watch?v=fLSzy-gQscs
https://www.youtube.com/watch?v=61qEwdxUom8
https://www.youtube.com/watch?v=Nb_n1JFzjZA


Dodatkowe propozycje zabaw: 

 

„Wszystko, co widzę”- poproś dziecko, aby rozejrzało się po pokoju lub mieszkaniu                       

i wymieniło wszystkie przedmioty o podanej przez Ciebie cesze, np. czerwone, miękkie, 

drewniane itp. Starszym dzieciom możesz podać głoskę i poprosić o odszukanie w otoczeniu 

jak największej liczby przedmiotów, których nazwy się nią rozpoczynają, np. t –telewizor, 

telefon, toster. Zróbcie zawody –kto znajdzie więcej rzeczy!  

Wycinanie: cięcie papieru po narysowanej linii prostej (paseczki, trawka, dróżki, deszczyk), 

falistej (chmurki, fale), a następnie bez narysowanych linii; z gazet czy reklam obrazków, a 

następnie naklejanie ich na karton. 

Polecane karty pracy:  
https://www.wsip.pl/przedszkole-wsip-online/ Plac zabaw 

Sześciolatek. Cz.4 Karty pracy 1-12B  

 „Chodzimy po f” – Rodzic układa na dywanie kształt liter F i f ze sznurka lub liny i prosi 

dzieci, aby stopa za stopą poruszały się po linii. Wskazane jest, by dzieci zdjęły do tej zabawy 

kapcie. 

 „Baba Jaga patrzy”. - Jedna osoba jest Babą Jagą, reszta dzieci stoi w wyznaczonym 

miejscu. Baba Jaga jest odwrócona tyłem, ma zakryte oczy i powtarza słowa: Raz, dwa, trzy, 

baba Jaga patrzy. W tym czasie dzieci biegną w jej stronę. Baba Jaga się odwraca, a dzieci 

muszą się zatrzymać i stać bez ruchu.  

Baba Jaga sprawdza, czy nikt się nie rusza (może rozśmieszać dzieci). Ten, kto się poruszy, 

wraca na start, a reszta pozostaje na miejscu. Baba Jaga znów wypowiada słowa: Raz, dwa, 

trzy, baba Jaga patrzy. Ten, kto pierwszy do niej dobiegnie, wygrywa i staje się Babą Jagą. 

„Magiczne koło”- to pomysł na zabawy ruchowe w domu /polecam/ 

Link;https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/ 

Zapraszamy do obejrzenia bajki przed snem z serii Ubu – czytanie przed spaniem 

https://www.youtube.com/watch?v=GwpWcJ0kQes 

     

      Pozdrawiamy dzieci i rodziców z Oddziału VIII  

 i życzymy owocnej i miłej zabawy. 

       Ewa Nowakowska-Siemieniak 

       Patrycja Politowska 

https://www.wsip.pl/przedszkole-wsip-online/?fbclid=IwAR1g_ler7gNvRW_4GCeP_U2M8-l4w6fVToUrP9YH6ctx1Jhf_pEXVV7p_i0
https://miastodzieci.pl/zabawy/mini-gimnastyka-dla-mlodszych-dzieci/
https://www.youtube.com/watch?v=GwpWcJ0kQes

