
 

 

Propozycje zabaw i aktywności dla dzieci 6letnich grupa VII 

od 27.04.20 do 30.04.20 

Izabela Nowak i Małgorzata Płońska 

Drogie Dzieci! 

To już kolejny tydzień tej niecodziennej sytuacji, w której każdemu trudno się 

odnaleźć. A nasza rozłąka została przedłużona o kolejny miesiąc :( Jest nam strasznie 

przykro z tego powodu, ale wierzymy, że ten czas spędzony w domu, nie jest czasem 

straconym. Wasi Rodzice bardzo się starają, aby Wam go umilić.  Teraz to oni stali się 

Waszymi codziennymi nauczycielami - wielkie słowa uznania dla nich za to. 

Podziękujcie im pięknie, jak tylko potraficie. 

W tym tygodniu poświęcimy czas na przypomnienie i utrwalenie wiadomości nt 

,,Zdrowego stylu życia". Oprócz tego mam dla Was dodatkowe zadanie. Ponieważ nie 

możemy obserwować przyrody, tak jak byśmy tego chcieli, to mam dla Was 

propozycję. Możemy ,,podglądać" np.  bociany czy żubry. A zwierzęta z wrocławskiego 

zoo wystąpią dla Was na żywo online w każdą środę i piątek o godz. 12:00.  

Gorąco polecam!!! 

http://www.bocianyonline.pl/kamery.html 

http://www.lasy.gov.pl/pl/informacje/kampanie_i_akcje/zubryonline 

http://zoo.wroclaw.pl/ 

 

 

Zabawy doskonalące pamięć, uwagę i koncentrację 
 
1. ,,Dobrze czy źle" - zabawa dydaktyczna. Proszę o wykonanie przez dzieci dwóch 
okrągłych buziek (takich jak na obrazku poniżej). Rodzicu, przeczytaj poniższe 
zdania, a dziecko za pomocą uniesienia buźki (DOBRZE - ZIELONA, ŹLE -
CZERWONA) niech na nie odpowie. 
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a. Zosia każdego dnia zjada jabłko na drugie śniadanie. 
b. Podstawą zdrowego odżywiania jest zjedzenie pierwszego śniadania. 
c. Maciuś kupił pyszny dżem truskawkowy i zanim wrócił do domu, zjadł go w 

parku. 
d. Ćwiczenia gimnastyczne negatywnie wpływają na nasze zdrowie i 

samopoczucie. 
e. Wiktor zdyszany wpadł do domu, odkręcił kran i chciwie zaczął pić wodę. 
f. Codzienna toaleta wcale nie musi odbywać się co dzień, wystarczy wykąpać sie 

raz w tygodniu. 
g. Podstawą dobrego funkcjonowania w ciągu dnia jest spokojny sen w nocy. 
h. Iga na kolację zjadła chipsy i popiła je coca colą. 
i. Maja uwielbia chodzić do Mc Donalda. Bardzo często je tam frytki i 

hamburgery. 
j. Ania codziennie wypija kubek mleka. 
k. Zęby wystarczy umyć tylko po śniadaniu. 

 
l. Filip jest strasznym łakomczuchem. Wciąż je i je. Najbardziej uwielbia 

słodycze. 
 
 

2. „Gdyby moje ciało mogło mówić”- zabawa pobudzająca myślenie twórcze. 
Dziecko losuje napisy części ciała np. oczy, usta, uszy, głowa, ręce, zęby, nogi. 
Następnie przekazuje, co dana część ciała powiedziałaby jak utrzymać ją w 
dobrym zdrowiu np. ,,Gdyby moja ręce mogły mówić, na pewno chciałaby żebym 
je częściej mył/a" 

3. „ Na zdrowie” - wiersz autorstwa B. Lewandowskiej. Rodzicu, przeczytaj 
poniższy tekst i poproś dziecko o przypomnienie sposobów dbania o zdrowie i 
zapobiegania chorobom ( prawidłowe odżywianie, dbanie o higienę  własnego 
ciała, ruch na świeżym powietrzu, prawidłowe ubieranie się w zależności od  
pogody, walka z zarazkami i  bakteriami 

Doktor Rybka niech Wam powie. 

Jak należy dbać o zdrowie 

Kto chce prosty być jak trzcina, 
Gimnastyką dzień zaczyna! 

Całe ciało myje co dzień 
Pod prysznicem, w czystej wodzie.  

Wie, że zęby białe czyste 
Lubią szczotkę i dentystę!  
Pije mleko, wie, że zdrowo 

Chrupać marchew na surowo.  
Kiedy kicha czysta chustka 

Dobrze mu zasłania usta.  
Chcesz, to zobacz, jak jeść jabłka 

Na obrazku bez zarazków.  
Rób tak samo, bo chcesz chyba 
Tak zdrowy być jak ryba. 

 
 



 

Uwaga zadanie specjalne na wieczór! 
Dzieci, zadzwońcie do babci, dziadka, zapytajcie jak się czują, a przy okazji 
opowiedzcie im, co należy robić, żeby zdrowo żyć. Rodzice macie teraz chwilkę 
oddechu :) 
 
4. ,,Zdrowa krzyżówka" - zadanie dla chętnych rodziców i dzieci, jednak byłoby 
fajnie, żeby pokusili się o to wszyscy:)  Proszę, utwórzcie krótką krzyżówkę i 
zredagujcie do niej hasła o tematyce zdrowia i tego wszystkiego co się na nie 
składa. Mile widziane fotografie :) 
 
 

Zabawy plastyczno-techniczne 

1. ,,Każdy o tym dobrze wie, jak należy odżywiać się" - praca plastyczna. Proszę o 
zorganizowanie ulotek sklepowych z żywnością. Zadaniem dzieci jest wycięcie 
zdrowych produktów i przyklejenie ich na kartkę w formie plakatu. Dzieci chętne 
układają z rozsypanki wyrazowej hasła do plakatów. 
 
2. ,,Zdrowe ząbki mamy, bo o nie dbamy" - praca plastyczna prezentująca zdrowe 
zęby przedszkolaków. Potrzebne będą wytłaczanki od jajek, klej, nożyczki, 
kolorowy papier i biała farba. Wytnijcie wypustki z wytłaczanek, pomalujcie na 
biało i stwórzcie własną szczękę. Powodzenia!! (pomysł zaczęrpnięty) 
 

                             

Zabawy badawcze 

1. ,,Czarodziejski garnek" - Rodzicu, zorganizuj róże owoce, warzywa i duży garnek. 
Następnie dziecko z zasłoniętymi oczami wyjmuje z garnka po kolei i za pomocą 
dotyku odgaduje co to jest. 

2. ,,Sałatkowa bomba witaminowa" - tym razem pokrój owoce i warzywa w kawałki, 
plasterki. Zasłoń dziecku oczy, a jego zadaniem jest nazwanie produktu za pomocą 
smaku. Będzie zabawnie jeśli w pierwszym, jak i w drugim przypadku role się 
odwrócą.  

 Zatem do dzieła uruchomcie swoje zmysły :) 



 

 

Zabawy muzyczno - ruchowe 

1. Zapraszamy na zestaw ćwiczeń gimnastycznych z Panem Andrzejem (to gdyby 
padał deszcz lub nie moglibyście z jakiegoś powodu wyjść z domu): 

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE 

Zachęcamy natomiast do ruchu na świeżym powietrzu (w maseczce). Do pierwszego 
słynnego już utworu w kwarantannie będzie potrzebna kratownica, którą możecie 
narysować kredą chodnikową na zewnątrz. W domu wystarczy tylko taśma malarska i 
gotowe!!! 

https://www.youtube.com/watch?v=dJGSw8KzNxI 

https://www.youtube.com/watch?v=RuIaNQ0fHyk 

A teraz coś na siedząco,  Kokoleoko ten rytm szybko wpada w ucho: 

https://www.youtube.com/watch?v=gy8jyGRUR-8 

2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 6 wg przewodnika: 

 „Berek kucany” –zabawa wszystkim dobrze znana, angażujemy do zabawy 
dzieci, rodziców i rodzeństwo. Dzieci biegają swobodnie, a berek próbuje je 
dotknąć. Gdy dziecko przykucnie, nie może być dotknięte przez berka. Gdy 
berek dotknie dziecko, zamieniają się rolami. 

 „Kotki czyścioszki” – dzieci naśladują czynności, które po kolei wykonuje 
kotek: myje się, idzie na spacer, pije mleko, bawi się kłębkiem włóczki, 
przeskakuje przez płot itp. 

 „Sport to zdrowie” –rodzic czyta rymowane zadania, które dzieci muszą 
zilustrować ruchem, np.:  

,,Na paluszki się wspinamy, w górę rączki wyciągamy." 
 ,,Do podłogi dotykamy i ze sobą się witamy." 
,, Biegi, skoki czy przysiady – dla leniwych nie ma rady." 
,,Skok do góry, rzut piłeczką, byś mógł chodzić dumnie z teczką".  

Następnie role się odwracają, to dzieci wymyślają dla rodziców krótkie rymowanki. 

 

Zabawy matematyczne 

1. ,,Dłuższy, krótszy, a może taki sam?" - zadaniem dzieci jest zmierzenie długości 
poszczególnych rzeczy dowolnie obraną jednostką miary, a także wyciągnięcie 
wniosków dotyczących długości po każdej zmianie: 

 Rodzicu, zorganizuj 2 równej długości paski papieru. Dziecko układa je przed 
sobą jeden na drugim. Z jednego paska robi harmonijkę i kładzie nad paskiem 

https://www.youtube.com/watch?v=CEyba0BvBUE
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prostym. Czy te paski nadal są tej samej długości? Sprawdźcie poprzez rozciągnięcie  
harmonijki. 

 Dziecko otrzymuje  2 sznurki tej samej długości. Sprawdza je. Z jednego 
sznurka robi kokardę (przy okazji dzieci poćwiczcie wiązanie kokardy). Czy te sznurki 
są nadal takiej samej długości? Sprawdźcie poprzez rozwiązanie kokardy. 

 Wybieramy najdłuższy przedmiot znajdujący się w domu (kanapa, szafa, 
komoda, dywan itp) Najpierw to rodzic mierzy długość przedmiotu swoimi krokami, a 
później dziecko. Czy ilość kroków dziecka i rodzica jest równa, czy też nie i dlaczego? 

 Mierzenie zabawek za pomocą miarki stolarskiej, linijki, czy taśmy krawieckiej. 
Co mają wspólnego te dwa przybory do mierzenia? 

2. ,,Symetryczna zabawa dla dzieci"- bardzo prosta zabawa zarówno dla najmłodszych 
jak również starszych dzieci. Taka aktywność świetnie stymuluje rozwój dziecka, 
analizę i syntezę wzrokową oraz uczy planowania i odtwarzania. Do zabawy potrzebna 
jest kartka podzielona na pół i przedmioty znajdujące sie w domu. Uatrakcyjnieniem 
zabawy będzie układanie symetrii na podzielonej taśmą podłodze. Zadaniem dziecka 
jest odwzorowanie tego, co po jednej stronie.  

                   

 

3. ,,Zabawy z kodowaniem" - oblicz sumy w każdym rzędzie posługując się kodami 
(załącznik 1) 

 
Ponadto jest to czas na utrwalanie: 

- adres zamieszkania; 

- informacji, gdzie pracuje mama i tata oraz czym się dokładnie zajmują; 

- symboli narodowych; 

- sznurowania butów; 

- zapinanie, odpinanie guzików. 

 

Pozdrawiamy i zdrowia życzymy! 

 



 

 


