
Propozycje zabaw dla dzieci 6 letnich grupa IX – Anna Figat – Krzykwa Izabela 

Jankowska 

27.04 – 30.04.20 

Witamy rodziców i dzieci w kolejnym tygodniu, nadal realizujemy tematykę „Dbamy o naszą 

planetę” . Poniżej przedstawiamy propozycje zabaw dla dzieci. 

Na początek proponujemy pogadankę z dziećmi o konieczności dbania o nasze środowisko 

oraz  rozwiązanie krótkiego quizu dotyczącego ekologii. Jesteśmy pewne,, że dzieci 

doskonale sobie poradzą: 

1. Planetą, na której żyją ludzie, zwierzęta, rośliny to: 

a) Wenus                       b) Ziemia 

 

2. Plastik i metal wyrzucamy do pojemnika koloru:  

a) niebieskiego                        b) żółtego 

3.Papier wyrzucamy do pojemnika koloru: 

a) czerwony                                b) niebieski 

4. Szkło wyrzucamy do pojemnika koloru: 

a) zielonego                              b) brązowy 

5.Gdzie dzieci powinny wyrzucać śmieci? 

a. do kosza                     b. na chodnik 

6.Które z wymienionych rzeczy zanieczyszczają środowisko? 

a. kamienie                  b. zużyte baterie 

 3.Jaka torba najlepiej nadaje się na zakupy? 

a. jednorazowa plastikowa    b. wielokrotnego użytku 

 7.Przeterminowane lekarstwa odnosimy do: 

 a. sklepu z zabawkami        b. pojemnika w aptece 

 

 



Zabawy ruchowe: 

1.Zapraszamy do zabawy z piosenką „Głowa, ramiona, kolana, pięty”  ( link poniżej) 

https://youtu.be/l-P0PfiZp9E 

2. Wartości rytmiczne w podskokach – zabawy rytmiczne (link poniżej) 

https://youtu.be/ZNYBvHTGP1U 

Taniec „Gumi miś” 

https://www.youtube.com/watch?v=oGJg1RSOof4 

3. Butelkowy slalom 

Uważacie, że poruszanie się slalomem jest łatwe? To spróbujcie to zrobić z zawiązanymi 

oczami! Ta zabawa poprawia koncentrację, ćwiczy zapamiętywanie i koordynację ruchową.  

Zaczynamy od rozstawienia dwóch butelek po pokoju. Dziecko ma chwilę na przyjrzenie się     

i zapamiętanie gdzie stoją, po czym zawiązujecie mu oczy. Zadanie polega na przejściu w taki 

sposób, aby nie przewrócić żadnej z butelek. Gdy uda mu się przejść poziom, dokładacie 

kolejną przeszkodę i tak do momentu, aż skończą Wam się w domu plastikowe butelki  

4.Poszukiwacze skarbu 

Nic tak nie motywuje, jak rozwiązywanie zadań i zagadek, by dotrzeć do okrytego tajemnicą 

skarbu. Możecie narysować normalnie lub eksperymentalnie mapę, dodać kilka zadań 

specjalnych, typu: zrób 10 przysiadów, zakręć się 3 razy, podskocz 7 razy do góry itp. lub 

pochować kilka kartek z podpowiedziami takimi jak „sprawdź pod łóżkiem”, „szukaj za 

kanapą”, „zajrzyj do lodówki” itp. by dziecko nareszcie odnalazło skarb! A co będzie 

poszukiwaną nagrodą zależy już tylko od Was! 

5.Skocz do mety! 

W gry planszowe można grać nie tylko przy planszy! Wystarczy kostka do gry, dwa sznurki 

na podłodze oznaczające start, metę i możemy zaczynać. Ustawiamy zawodników przy 

pierwszej linii. Każdy z nich rzuca kostką i skacze tyle razy ile oczek wyrzucił. Powtarzamy 

to aż ktoś przekroczy linię mety! Prawda, że proste? A jakie zajmujące! 

 

 

https://youtu.be/l-P0PfiZp9E
https://youtu.be/ZNYBvHTGP1U


6. Zabawka zręcznościowa 

Proponujemy zrobienie zabawki zręcznościowej. Potrzebne do tego jest pudełko tekturowe 

lub przykrycie od pudełka, rolki po papierze toaletowym, klej, nożyczki, mazaki. Rolki od 

papieru z pomocą rodziców przetnijcie na pół i przyklejcie w dowolnym układzie,                           

w pudełku.  Jeśli nie macie rolek zwińcie w rulon kartkę papieru, sklejcie i ją potnijcie ją na 

części. Możecie napisać na nich cyfry. Zabawka gotowa! Weźcie małą piłeczkę, włóżcie do 

środka i próbujcie manipulować pudełkiem w taki sposób, aby piłeczka przeturlała się przez 

środek wszystkich, umieszczonych tam rolek. Możecie wymyślać inne sposoby zabawy, np. 

żeby omijała wszystkie rolkowe tunele, albo na oddzielnej kartce napiszcie sobie kod 

cyfrowy, np. 2, 5, 6, 8 – i w takiej kolejności je pokonujcie. Jeżeli zdecydujecie się na 

zrobienie zabawki to prosimy o przesłanie zdjęć   

 

Życzymy udanej zabawy  

Zabawy matematyczne:  

1.„Kolorowe klocki” 

Pomoce: dowolna liczba klocków 

Przebieg zabawy: Uczestnicy zabawy układają np. 10 klocków (lub dowolnych liczmanów). 

Dziecko/rodzic odwraca się, tak by nie widzieć ile klocków chowa za siebie dziecko/rodzic. 

Następnie zgadujący musi policzyć, ile klocków brakuje.  

Gdy prawidłowo odpowie, prosi o klocki np. z prawej (lub lewej) ręki (jest to tylko część 

zabranych na początku ). Teraz ma za zadanie odgadnąć, ile klocków jest w drugiej ręce.  

 

2. „Wojna” 

Pomoce: kostki do gry, klocki 

Przebieg zabawy: Uczestnicy łączą się w pary, rzucają kostką, który uczestnik ma większą 



liczbę na kostce zabiera tyle klocków, ile punktów wyrzucił. Zliczmy później liczbę punktów, 

wygrywa ten, kto ma więcej. 

3. „Ile brakuje?” 

Pomoce: guziki 

Rodzic otrzymuje 10 guzików, dzieli je na dwie części chowając w dłoniach. Rodzic pokazuje 

ilość guzików w jednej dłoni. Rodzic mówi ile guzików jest ukrytych w drugiej dłoni. 

Dziecko wyjaśnia w jaki sposób „odgadło” zawartość drugiej dłoni. Następnie dziecko 

otrzymuje 10 guzików, dzieli je na dwie części chowając w dłoniach. Dziecko pokazuje ilość 

guzików ukrytych w jednej dłoni, ale tym razem odgaduje rodzic, a rodzic wyjaśnia sposób 

obliczenia. Zwiększamy liczbę guzików, używając kubeczków do rozłożenia guzików. 

4. Zabawa ,,Prawa-lewa” – określanie stron ciała. Dzieci dotykają ręką (na której jest frotka) 

części ciała, lewego oka, ucha, kolana, stopy; na koniec wykonują obrót w lewo. To samo 

wykonują prawą ręką (frotka na prawym nadgarstku). 

5.Zabawa z klockiem 

Rodzic mówi gdzie dziecko ma położyć klocek, np.: połóżcie klocek po swojej lewej stronie, 

teraz po swojej prawej stronie, teraz przed sobą a teraz za sobą, z tyłu, na stoliku, pod 

stolikiem, za krzesłem. 

Zamiana ról-dziecko dyktuje a rodzic wykonuje polecenia. 

Ważna jest przemienność Rodzic-Dziecko, Dziecko-Rodzic, ponieważ o wiele trudniejsze jest 

dla dziecka to, że musi sformułować polecenia, aniżeli je wykonać. Jeżeli to potrafi, oznacza 

to że rozumie o co chodzi 

6.Mierzenie długości dywanu. 

Rodzic pokazuje dywan i mówi dziecku, że zmierzą dzisiaj jego długość krokami, a potem – 

stopami. Najpierw rodzic mierzy długość dywanu krokami, głośno licząc. Za nim robi to 

samo dziecko. Potem rodzic pyta: – Czy każdemu wyszła taka sama długość dywanu? 

Dlaczego? Jeśli dziecko samo nie odnajdzie przyczyny, rodzic wyjaśnia, że wiążę się to                   

z wysokością danej osoby. Im osoba jest wyższa, tym ma dłuższe nogi i robi dłuższe kroki. 

Udowadnia to w ten sposób, że robi krok równocześnie z dzieckiem. Dziecko widzi, że krok 

rodzica jest dłuższy niż krok dziecka. Potem rodzic mierzy długość dywanu stopa za stopą. 

To samo robi dziecko. Rodzic pomaga liczyć i określać, komu wyszło najwięcej tych stóp. 

Potem pyta dziecko: – Czy wyszła nam taka sama długość dywanu, gdy mierzyliśmy ją stopa 

za stopą? Dlaczego? Jeżeli dziecko nie zna odpowiedzi, rodzic wyjaśnia, że długość stopy jest 



uzależniona (na ogół) od wysokości. Pokazuje swoją stopę i mierzy ją (porównuje długość) ze 

stopą dziecka. Dziecko porównuje wyniki i dochodzi do wniosku, że długość dywanu 

mierzona stopami jest większa, jeżeli stopa jest mniejsza. 

Praca plastyczna: 

1.„Nasza planeta” – dziecko wykonuje pracę plastyczną według własnego pomysłu                                   

z wykorzystaniem różnego rodzaju materiału np. korków, starych gazet (Ziemia) 

2.  „Wiosenne kwiaty” – potrzebne materiały: papierowy talerzyk, farby, kredki, kolorowy 

papier, słomka, klej. Dziecko ozdabia papierowy talerz wg własnego pomysłu: rysuje 

kredkami, maluje farbami, wykleja kolorowym papierem. Z pomocą rodzica przymocowuje 

słomkę do papierowego talerzyka, do słomki zielony listek wycięty z kolorowego papieru. 

Kształtowanie mowy, swobodnego wypowiadania się na wybrany temat, poszerzanie 

słownictwa czynnego 

1.Zabawa w formie opowieści ruchowej „Podróżujemy z Ekoludkiem” przy muzyce. 

 Rodzic czyta dziecku treść zabawy, dziecko wykonuje ruchy z opowieści. 

 Zapraszam Cię na wycieczkę do lasu (dziecko przy muzyce maszeruje po pokoju). Zatrzymaj 

się, porozglądaj się po lesie, popatrz jak tu ładnie. O! Kto to skacze między drzewami, ma 

długie uszy, krótki ogonek (dziecko zgaduje to zając), on Cię zaprasza do zabawy, poskacz 

razem z nim (dziecko skacze po całym pokoju). Pożegnaj się z zajączkiem i chodź dalej. 

Jesteśmy na polanie. Ale co to, dlaczego tu tak brudno? (dziecko udziela odpowiedzi). 

Dziecko zmartwiło się, ale na krótko (robią zmartwioną minę), bo już po chwili wiedziało                 

co ma zrobić. Zaczyna sprzątać, zbiera śmieci i wrzuca je do pojemników z napisami: 

MAKULATURA, SZKŁO, METALE, PLASTIK . Popatrz teraz jest czysto i ładnie w lesie, 

czy jesteś zadowolony ze swojej pracy? Na pewno jesteś zmęczony (dziecko ociera pot 

z czoła). Chodź dalej, posłuchaj jak szumi strumyk (dziecko nadstawia uszu). Podejdź do 

strumyka i umyj w nim ręce (dziecko nachyla się i naśladuje mycie rąk, strzepuje wodę). Jaka 

czysta i chłodna jest woda  w strumyku. Wracaj do domu. Jak Ci się podobała wycieczka? 

Dziecko wyjaśnia: Co najbardziej podobało Ci się podczas wycieczki? Dlaczego nie wolno 

śmiecić w lesie? Jak należy zachowywać się w lesie? Czy można łamać gałęzie? 

 

 



2.„Drzewa wokół nas” 

Proponujemy obejrzenie filmiku „Drzewa liściaste i iglaste”. (link poniżej) 

https://youtu.be/78FjNSakyKY 

Dziecko swobodnie wypowiada się na temat życia drzew: Do czego służą drzewa? Czego 

potrzebuje drzewo, aby było duże i zdrowe? Czy drzewa są ważne dla środowiska? 

Dziecko przedstawia za pomocą gestu, mimiki drzewo „smutne”, drzewo „wesołe”  drzewo 

rośnie, drzewo rusza gałązkami. 

3..„Powietrze wokół nas” -  rozmowa kierowa    

Aby zobrazować dzieciom rolę powietrza w środowisku, jak i zanieczyszczenie powietrza 

proponujemy obejrzenie krótkich filmików edukacyjnych (linki poniżej). Prosimy aby dzieci 

wypowiedziały się na temat przyczyn zanieczyszczenia powietrza, co mogą zrobić same żeby 

zadbać o powietrze. 

 https://youtu.be/UfnFm98heqQ 

  https://youtu.be/_hFeyP3Dwfw 

4. Na ratunek ziemi – sadzenie wybranej rośliny.  

Rodzic wyjaśnia dziecku, co jest potrzebne roślinom do życia (ziemia, woda, światło)  

Potrzebne materiały: wybrana roślina, pojemnik, ziemia, woda, rękawiczki. Dziecko                            

z pomocą rodzica  sadzi roślinę, podlewa ją, następnie obserwuje jej wzrost, podlewa. 

Inne propozycje: 

Zachęcamy do wysłuchania z opowiadania dla dzieci, który może być pomocny                                 

w zrozumieniu i oswojeniu się dzieci z zaistniałą sytuacją 

 

https://www.dzieckiembadz.pl/2020/03/o-wirusie-ktory-nosi-korone-

opowiadanie.html?m=1&fbclid=IwAR2ne_8m 

D0iryzEQ6D2oUM71OYKKLtmX3ExjDymZ7B0htvlpbkI6JCLsTzY 

 

Zabawa rozwija dziecięcą wyobraźnię i umiejętność logicznego myślenia. 

 

1.„Zgadnij, co mam na myśli” ‒ rodzic wybiera jeden przedmiot z otoczenia, następnie 

opisuje jego wygląd i funkcje tak, żeby dziecko mogło odgadnąć, o co chodzi,                                       

np. „Jest niewielki, zielony, stoi na półce, można do niego nalać wodę” (wazonik). Stopień 

trudności (wybór przedmiotu i jego opis) możesz zmieniać w zależności od możliwości 

dziecka. 

https://youtu.be/78FjNSakyKY
https://youtu.be/UfnFm98heqQ
https://youtu.be/_hFeyP3Dwfw


 

Ćwiczenia słuchu fonematycznego 

1.Wybieranie i segregowanie przedmiotów oraz obrazków na podstawie dźwiękowych 

właściwości ich nazw:  

- zabawa w „urwane słowa” – wypowiadamy wyrazy, w których nie ma pierwszej głoski np. 

…górek, …ułka, …asło, a dziecko musi powiedzieć cały wyraz                                                                        

- dziecko wskazuje przedmioty, których nazwy rozpoczynają się od tego samego dźwięku lub 

tej samej sylaby                                                                                                                                

- segregowanie obrazków; rozkładamy obrazki z dwóch grup np.(s-sz), a dziecko ma ułożyć 

je w dwóch szeregach np. s- sałata, samolot, słoń sz- szafa, szal, szyny. 

- zabawa ,,Kto powie ?” - wyszukiwanie słów na daną głoskę np. ,,t” ( tata, torba, taca, tory 

…) 

- zamiana słów: ,,zmień ostatnią lub pierwszą głoskę tak, aby powstało nowe słowo: nos - ,,s” 

na ,,c” – noc 

- wyszukiwanie słów, które kończą się taką samą głoską 

- wysłuchiwanie w jakim miejscu słychać np. głoskę „p” , na początku, w środku czy na 

końcu wyrazu koper, parasol, praca 

2.Wyodrębnianie sylab w słowach:  

- zabawa w poszukiwanie przedmiotów, których nazwy zaczynają się od - ,,sza” (szalik , 

szafa ...) 

- wybieranie obrazków w nazwach, w których jest sylaba - ,,ro”(rower, krowa, korona ...) 

- zabawa w sklep: dziecko podchodzi do stolika, na którym leży dużo przedmiotów. Poleca 

się mu ,,kupić” przedmioty, których nazwa zaczyna się od np. ,,bu” (budyń, burak ...) 

- wyszukiwanie słów rozpoczynających się na daną sylabę, np. ,,ma” 

- wyszukiwanie słów kończących się na daną sylabę: np. ,,ki”( wor-ki, lal-ki …) 

- łańcuch sylabowy: dziecko wypowiada dwusylabowy wyraz, dzieli go na sylaby, druga 

sylaba staje się początkiem nowego wyrazu np. wa- ta, ta-ma. 

 

 

 



Zabawy z literkami dla dzieci zainteresowanych 

1.„Tajemnicze kropki” – wyodrębnianie i przeliczanie kolejnych głosek w wyrazach  3-, 4-, 

5-głoskowych. Rodzic rozdaje dziecku obrazki i kartoniki z kropkami. Kropki na kartonikach 

oznaczają liczbę głosek w nazwie obrazka. Zadaniem dzieci jest: 

- ułożyć parami obrazek i kartonik z kropkami tak, by liczba kropek odpowiadała liczbie 

głosek w nazwie obrazka. 

- wyklaskać sylabami nazwę wskazanego przez rodzica obrazka                                                           

- przeliczyć głoski nazwę obrazka wskazanego przez rodzica 

2. Zabawa- Ulewa z literek 

Na chuście/ prześcieradle rodzic rozsypuje kartoniki z literkami drukowanymi i pisanymi. 

Dziecko trzyma chustę/prześcieradło i faluje nią, na znak rodzica stara się zrzucić wszystkie 

kartoniki „ulewą” na podłogę. Następnie dziecko podnosi po jednym kartoniku z literą, 

odczytuje je po kolei, decyduje, czy jest to samogłoska czy spółgłoska. Jeśli na kartoniku jest 

samogłoska- należy kartonik odłożyć na czerwoną kartkę, jeśli spółgłoska na niebieską 

kartkę. Gdy skończy dzielić literki na samogłoski i spółgłoski, dziecko znów robi „ulewę                   

z literek”. 

3.„Gdzie jest f?” – rodzic daje dziecku kartkę papieru formatu A4, ok. 10 koralików i 2 

guziki. Rodzic wymieniać słowa, które zawierają głoskę f – na początku, w środku lub na 

końcu. Zadaniem dziecka jest ułożenie na kartce tylu koralików, ile głosek mają te słowa. 

Rodzic prosi, aby dziecko w miejsce głoski f zamiast koralików ułożyło guziki. Rodzic 

przygotowuje wcześniej karteczki z modelem analizy głoskowej słów – kropki w miejsce 

głosek i litera f na właściwym miejscu. Proponowane słowa: fotel, farba, flaga, foka, kufer, 

lufa, telefon, kartofel, żyrafa, elf, fotograf, klif, gryf.  

 

4. „Ozdabiamy ulubioną literkę” – dziecko wykleja, koloruje szablon ulubionej literki. 

5. „Chodzimy po…” – rodzic układa na dywanie kształt liter F i f ze sznurka lub liny i prosi 

dziecko, aby stopa za stopą poruszało się po linii. Wskazane jest, by dziecko zdjęło do tej 

zabawy kapcie.  

Dodatkowe propozycje dla chętnych dzieci prześlemy na pocztę grupową  

Poniżej przedstawiamy karty pracy do wykonania dla chętnych dzieci. 



Drogi Przedszkolaku, 

zapewne zapamiętałeś wszystko co dotyczy ekologii. Dlatego uznałam, że zostaniesz moim 

Strażnikiem Przyrody,  wytnij proszę medal,  resztki papieru wyrzuć do odpowiedniego pojemnika, 

zrób dziurkę u góry i przewlecz tasiemkę, sznurek. Gotowe? Teraz z dumą możesz nosić medal na 

szyi albo powieś go w widocznym miejscu, żebyś pamiętał o mnie. Pani Ziemi  

 

 

 

 

 

 

 



2.Podziel słowa na spółgłoski i samogłoski. Samogłoski na czerwono, spółgłoski na 

niebiesko. 

 

 

 

 



 

 



Ozdób według własnego pomysłu literkę  

 


