
 GRUPA X – 5-6latki – od 04.05.20 do 08.05.20.  

 

Opracowały: Monika Żaglewska, Alina Kuźniewska, Marta Miecznikowska  

 

Drodzy Rodzice!  
Zaczynamy nowy miesiąc. Początek maja to Święto Flagi, rocznica uchwalenia Konstytucji oraz 

Dzień Europy. W tym tygodniu rozmawiamy z dziećmi o Polsce, symbolach narodowych oraz 

opowiadamy o Unii Europejskiej.  Wdrażamy dzieci do okazywania szacunku naszym barwom 

narodowym. Zwracamy uwagę na prawidłową postawę podczas śpiewania hymnu. Pokazujemy 

piękno naszej Ojczyny oraz różnorodność krajów Unii Europejskiej. Uczymy szacunku dla 

inności, pokazujemy, że działanie we wspólnocie można przynieść dużo korzyści. Budujemy w 

dzieciach poczucie dumy z bycia Polakiem.  

Ponadto utrwalamy już zdobyte umiejętności; znajomość liter, cyfr, nazw dni tygodnia, miesięcy, 

rozwijamy słuch poprzez ćwiczenia analizy i syntezy głoskowej i sylabowej.  

Mamy nadzieję, że każdy znajdzie dla swojego dziecka coś interesującego.  

Życzymy udanego tygodnia i fajnej zabawy!  

 

 Na dobry początek nowego tygodnia pobawmy się przy muzyce:  

 

Zabawy ruchowe dla dzieci cz.1 

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

 

Rytmiczna rozgrzewka w podskokach  

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

Zajęcia z mowy i myślenia  

 
Utwory literackie  

 
 Wiersz  „Polska” – Małgorzata Strzałkowska (fragment) 

  
Polska leży w Europie. 

Polska to jest kraj nad Wisłą. 

Polska leży nad Bałtykiem. 

I to wszystko? Nie! Nie wszystko! 

  

Polska naszą jest ojczyzną – 

Tu żyjemy, tu mieszkamy. 

Tu uczymy się, bawimy, 

I marzymy, i kochamy. 

  

Herb, czasami zwany godłem, 

To jest wspólny znak rodaków. 

Orzeł na czerwonej tarczy 

To odwieczny herb Polaków. 

  

Flaga jest symbolem państwa. 

Tak wygląda polska flaga – 

Biały kolor to szlachetność, 

Czerwień – męstwo i odwaga. 

  

Polskim Hymnem Narodowym 

Jest „Mazurek Dąbrowskiego”. 

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


„Jeszcze Polska nie zginęła” – 

Któż z Polaków nie zna tego? 

  
Informacje o symbolach narodowych można dziecku przypomnieć i utrwalić podczas oglądania 

filmiku edukacyjnego: „Polskie Symbole Narodowe” 

 
https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c 
   
Po wysłuchaniu treści wiersza i obejrzeniu bajeczki, rozmawiamy z dzieckiem, utrwalamy  

wiadomości zadając pytania:  

 

 Gdzie leży Polska? 

 Jakie znasz symbole narodowe? 

 Wizerunek jakiego ptaka występuje na godle polskim?  

 Co to za utwór „Mazurek Dąbrowskiego”? 

 Jaką pozycję należy zachować podczas śpiewania Hymnu? 

 Podczas jakich uroczystości można usłyszeć Hymn Narodowy? 

 Co oznacza biały i czerwony kolor flagi? 

 Kiedy wywieszamy flagę? 

 

Po rozmowie i analizie tekstu zapraszamy dziecko do obejrzenia mapy Polski, wskazujemy granice 

kraju, prosimy, aby obwiodło palcem kontur. Następnie odczytujemy nazwy: Wisła, Bałtyk, Tatry – 

wskazując na mapie, gdzie się znajdują- dziecko wyjaśnia, do czego odnoszą się podane nazwy – 

dokonuje ich analizy sylabowej, głoskowej.  

 Zabawy z ruchomym alfabetem – układamy z dzieckiem napis Polska. Dziecko dokonuje 

analizy sylabowej i głoskowej słowa Polska. Określa z ilu sylab i głosek składa się to słowo. 

Następnie samodzielnie lub z pomocą Rodzica wyszukuje odpowiednie litery i układa je we 

właściwej kolejności.  

 Zabawa konstrukcyjna „Mój dom” – dziecko z klocków, pudełek buduje swój wymarzony 

dom.  

 

 „Szlakiem Wisły” – doskonalenie sprawności językowej, rozwiązywanie zagadek  

 

Prezentujemy dziecku mapę z zaznaczonymi miastami leżącymi nad Wisłą: Krakowem, Warszawą, 

Toruniem, Gdańskiem. Proponujemy dziecku podróż biegiem rzeki (materiały obrazkowe do tego 

zadania znajdują się w książce „Zabawy z literkami”). Wspólnie odszukujemy miejsce, z którego 

wypływa Wisła. Dziecko wodzi palcem po linii Wisły od miejsca z którego wypływa, do ujścia. 

Zwracamy uwagę, że Wisła przepływa przez cały kraj, swój początek ma w górach a wpada do morza. 

Podczas tej aktywności prosimy dziecko, aby spróbowało odczytać nazwy miast położonych nad 

Wisłą. Możemy zapytać dziecko, czy zna nazwy innych Polskich miast, można je wymienić lub 

zapisać.  

  

Proponujemy dziecku zabawę z zagadkami – Rodzic czyta tekst zagadki, dziecko udziela odpowiedzi i 

wskazuje na mapie miasto, które było opisane w zagadce. Przy okazji rozmawiamy na temat 

charakterystycznych miejsc, zabytków, pomników znajdujących się w tym mieście.  

   

Zagadka pierwsza: 

Popłyniemy Wisłą 

Razem z rybitwami,                      

Zobaczymy miasta, 

Co leżą przed nami. 

https://www.youtube.com/watch?v=DCwEJ9tHt5c


Już zakręca rzeka 

I czule oplata 

Miasto, co pamięta 

Dawne dni i lata. 

Bogactwo i chwałę, 

Mężnych królów wielu, 

Którzy tu rządzili 

Na polskim Wawelu. 

Każde dziecko teraz 

Na pewno odpowie, 

Gdzie jest zamek Wawel? 

No, proszę? W ………(Krakowie). 

   
Zagadka druga:  

Na brzegu Syrenka, 

Miasta swego broni. 

Tarczą się osłania 

I miecz trzyma w dłoni. 

Dalej – Stare Miasto – 

Barwne kamieniczki. 

Zbiegają ku Wiśle 

Wąziutkie uliczki 

Zamek, a przed zamkiem 

Na szczycie kolumny 

Stoi sam król Zygmunt 

Z miasta swego dumny. 

Więc jakie to miasto, 

Gdzie wciąż mieszka sława? 

To stolica Polski, 

A zwie się …………….(Warszawa). 

 

Zagadka trzecia:  

Teraz popłyniemy 

Do miasta pierników, 

Sporo się dowiemy 

Tu o Koperniku. 

Kiedy wyruszymy 

Ulicami miasta, 

Pomnik astronoma 

Przed nami wyrasta. 

To jego nauka 

Sprawiła, że może 

Teraz kosmonauta 

W gwiezdne mknąć przestworze. 

Pierniki tu lepsze 

Niż piecze babunia. 

Gdzie dopłynęliśmy? 

Do miasta ………………….(Torunia). 

 

 Zagadka czwarta :  

Płyńże, miła Wisło, 

Płyń, Wisło szeroka! 



Wtem, słońce zabłysło – 

Przed nami zatoka! 

Wisła z sinym morzem 

Zostać zapragnęła 

I o rannej zorzy 

Do morza wpłynęła. 

Patrzy na ich przyjaźń 

Neptun i po pańsku 

Informuje Wisłę, 

Że jest wreszcie w…………………… (Gdańsku). 

 

 Zabawa „Miasta nad Wisłą” - po wysłuchaniu zagadek, rozkładamy przed dzieckiem kartoniki 

z nazwami miast i proponujmy wyszukanie tych, które były przedstawione w zagadkach. 

Układamy je zgodnie z kolejnością ich umiejscowienia wzdłuż rzeki.  Dodatkowo 

wprowadzamy nazwę naszego miasta i pomagamy dziecku w ułożeniu jej w odpowiednim 

miejscu.  

 

 Zabawa „Herby miast” – dziecko dopasowuje kolorowy obrazek do biało-czarnego. Zabawę 

można przeprowadzić w formie gry „Mamo” –rozkładamy wszystkie karty obrazkiem do blatu 

stołu, odkrywany dwa, jeśli uda się odszukać te same – zabieramy parę, jeśli nie, przekręcamy 

je i odkładamy na miejsce.  

 

 Zabawa dramowa „Jak się czujesz, gdy…”   

Rodzic odczytuje tekst a dziecko próbuje swoim ciałem zilustrować słowa; 

Za chwilę przeniesiemy się w naszej zabawie do smoczej jamy, takiej samej jak pod 

Wawelem. Smoka tam już nie ma od dawna, bo – jak wiesz znamy go tylko z legendy. Ale 

będziemy poruszać się po pieczarze i wyobrażać sobie, jak moglibyśmy się poczuć, gdyby 

wydarzyło się coś, o czym opowiem. Postaraj się to pokazać mimiką twarzy, gestem, słowem. 

Rodzic konstruuje zdania w taki sposób: Wędrujemy przez jaskinię. Rozglądamy się. Pokaż, 

jak się czujecie, gdy niespodziewanie spotkamy nietoperza, gdy zobaczymy światełko w kącie 

jaskini, gdy spotkamy innych ludzi, gdy znajdziemy smoczy kieł, gdy znajdziemy wyjście itp. 

Aby zakończyć zabawę, dajemy dziecku jasny komunikat; kończymy naszą wyprawę, znowu 

jesteśmy w domu. 

 

 Zabawa słowna „Tworzymy rymy” – Rodzic podaje słowo, zadaniem dziecka jest wskazanie 

słowa rymującego się do podanego np.: miasto-ciasto. Propozycje słów: smok, jama, ulica, 

droga, piernik, zamek, góra, stolica, las. 

 

 Zabawy z  literą j , J –opis działań dotyczących zapoznania z literą zostanie przesłany 

mailowo   

 

 Zabawa „Układamy i piszemy j” – Rodzic pokrywa blat stołu folią spożywczą i wyciska nieco 

pianki do golenia. Po polisensorycznym poznaniu pianki dziecko rozsmarowuje ją na 

fragmencie stolika, tworząc powierzchnię do pisania. Rodzic umieszcza wzór litery J, j w 

widocznym miejscu w taki sposób, by dziecko widziało ją z odpowiedniej perspektywy. 

Dziecko pisze literę J, j na powierzchni pokrytej pianką, pamiętając o zachowaniu właściwego 

kierunku pisania. Jeśli dziecko ma trudność z samodzielnym napisaniem litery, można zrobić 

wzór na blacie, aby dziecko wodziło po nim palcem. 

 

  Zabawa „Smok Wawelski w naszym domu”. – praca plastyczna wg pomysłu dzieci. 

Stwórzcie smoka w formie przestrzennej lub narysujcie, namalujcie, wyklejcie z papieru. 

Niech to będzie Wasz pomysł   

 

 



 

 

 „Bajka o Unii Europejskiej”  

 

Zapraszamy dziecko do obejrzenia filmu i wysłuchania opowiadania o Unii Europejskiej (tekst 

zostanie przesłany mailowo) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw 

Po wysłuchaniu tekstu i obejrzeniu filmu rozmawiamy z dzieckiem na temat Unii Europejskiej: 

 Co to jest unia? 

 Jakie są symbole unii? 

 Jak wygląda flaga Unii Europejskiej?  

 Ile jest gwiazdek na fladze unii? 

 Co symbolizują gwiazdki na fladze unii? 

 Czy Unia Europejska ma hymn?  

 Czy Unia Europejska ma swoją walutę, jak ona się nazywa? 

 

Po rozmowie, zapraszamy dziecko do zabawy: 

 

 Zabawa „Prawda – fałsz?” – utrwalanie wiadomości. Rodzic wypowiada zdanie, dziecko 

poprzez odpowiedni gest określa jego prawdziwość- zdanie prawdziwe klaszcze w dłonie, 

zdanie fałszywe – chowa ręce za plecami (zdania do podania dziecku zostaną przesłane w 

wiadomości mailowej) 

 Zabawy z rozsypanką  literową – dziecko układa nazwy państw Unii Europejskiej z pomocą 

Rodzica lub samodzielnie, podejmuje próby tworzenia własnych wyrazów z rozsypanki 

literowej  i odczytuje je. Zabawę możemy urozmaicić proponując dziecku wylosowanie trzech 

lub czterech spółgłosek. Dziecko odczytuje je, dobiera samogłoski według własnego uznania i 

układa z nich wymyślone wyrazy.  

 Zabawa logopedyczna „Oddychanie z gwiazdami” – utrwalanie prawidłowego toru 

oddechowego – (opis ćwiczenia wraz z kartą zostanie przesłany w materiałach mailowych) 

 

Zajęcia matematyczne: 

 

 „Nasze banknoty i monety” – zabawy matematyczne  

 

Prezentujemy dziecku monety i banknoty. Wyjaśniany, że są to pieniądze, którymi dokonujemy 

płatności w Polsce. W innym kraju nie może dokonywać opłat polską walutą. Pieniądze dzielą się na 

monety i banknoty. Prosimy, aby dziecko wskazało różnice między monetami a banknotami. 

Pokazujemy dziecku monety i banknoty (karty z monetami i banknotami zostaną przesłane mailowo) i 

proponujemy, aby odczytało ich nominały czyli wartości. Zwracamy uwagę, że ilość sztuk pieniędzy 

nie zawsze odpowiada wartości tzn.: cztery sztuki monet 1 złotowych mają mniejszą wartość niż jedna 

sztuka monety 5 złotowej.  

 

 Zabawa „Ile pieniędzy potrzeba? – Rodzic prezentuje dziecku kartoniki z zapisem –  

3 grosze, 6 groszy, 7 groszy, 8 groszy, 9 groszy, 3 złote, 4 złote, 9 złotych – 

zadaniem dziecka jest ustalenie jakie monety i w jakiej ilości potrzebne są, aby 

uzyskać wskazaną  wartość.  

 

 Zadania tekstowe:  

https://www.youtube.com/watch?v=h58YVP1Zvmw


1. Kasia poszła do sklepu. Kupiła bułkę za 2 złote i lizaka za 1 złoty. Ile w sumie zapłaciła Kasia za 

zakupy.  

2. Wiktor włożył do koszyka: kilogram mąki za 3 złote, butelkę wody za 2 złote i tabliczkę czekolady 

za 2 złote. Ile zapłaci za swoje zakupy?  

3. Marta wybrała w sklepie kolorowankę, której cena to 6 złotych i kredki za 2 złote. Ile zapłaci za 

swoje zakupy? Czy wystarczy jej 10 złotych? 

4. Paweł dostał od mamy banknot - 10 złotych. W sklepie ma zapłacić 4 złote za banany. Ile reszty 

dostanie? 

 Zabawa „Od najmniejszej do największej” – układamy przed dzieckiem wydrukowane 

monety od 1 grosza do 5 złotych. Prosimy, aby ułożyło je według wartości czyli od 

najniższego nominału do najwyższego. Zwracamy uwagę, na różnice w wyglądzie 

monet (do tej zabawy wykorzystujemy wcześniej wydrukowane materiały) 

Zajęcia plastyczno-techniczne: 

 „Moje miasto” – rysowanie kredkami  

 

Prezentujemy dziecku zdjęcia przedstawiające charakterystyczne miejsca, pomniki, zabytki naszego 

miasta. Wskazujemy dziecku na mapie, gdzie leży Płock. Podajemy nazwę krainy geograficznej – 

nizina mazowiecka. Prosimy dziecko, aby narysowało swoje rodzinne miasto. Zwracamy uwagę na 

poprawne ułożenie kredki w dłoni, wykorzystanie całej powierzchni kartki oraz zachowanie proporcji 

rysowanych elementów.  

 

  „Flaga Polski” – malowanie farbami 

 

Do wykonania pracy potrzebujemy: kartonu formatu A4, farb, kleju i patyczka do szaszłyków. Karton 

składamy na pół wzdłuż krótszego brzegu i rozcinamy. Na każdej części, wzdłuż dłuższego boku, 

przez środek rysujemy ołówkiem linię. Wyjaśniamy dziecku, że będziemy przygotowywać flagę 

Polski. Dziecko określa, którą część kartki zamaluje na czerwono. Zamalowuje właściwą część w 

obydwu kartkach. Po wyschnięciu sklejamy obie części, na brzegu pomiędzy kartkami, po lewej lub 

prawej stronie umieszczamy i przyklejamy patyczek do szaszłyka tak, aby powstała flaga. 

 

Zajęcia ruchowe 

Chciałabym zaproponować dzieciom zajęcia z jogi. Mam nadzieję, że będzie to fajna zabawa.  

Do ćwiczeń będą potrzebne gazety. Instrukcja w poniższym linku:  

 

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

 Zabawa ruchowa „Mali żołnierze” – dziecko maszeruje unosząc wysoko kolana. 

Rodzic podaje komendy, które dziecko wykonuje: padnij – dziecko kładzie się na 

podłodze,  czołgaj się – dziecko czołga się, powstań – szybko podnosi się z podłogi, 

kryć się –chowa się za jakimś przedmiotem – krzesło, fotel.  

 Zabawa „Zrób to, co ja” – Rodzic prezentuje dziecku rytm np.:- tupnięcie, podskok, 

podskok, tupnięcie – dziecko powtarza układ. Poziom trudności dostosowujemy do 

możliwości dziecka. Propozycje: I - uderzenie rękami w podłogę, podskok, tupnięcie, 

II – podskok, skłon, podskok, tupnięcie, III – skłon, tupnięcie, skłon, klaśnięcie, IV – 

przysiad, klaśnięcie, podskok, tupnięcie, przysiad. Zabawę możemy przeprowadzać 

zamieniając się rolami – raz prezentuje układ Rodzic, raz dziecko.  

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


Zajęcia muzyczne 

 „To poleczka jest wesoła” –zabawy rytmiczne przy piosence „Poleczka” 

  

Wspólnie z dzieckiem słuchamy utworu. Po wysłuchaniu prosimy, aby dziecko opowiedziało, o czym 

jest piosenka, wyjaśniło, co to jest strój ludowy oraz wymieniło elementy stroju, o których była mowa 

w piosence.  

Prosimy dziecko, aby zilustrowało piosenkę ruchem – zwracamy uwagę na umiejętność poruszania się 

krokiem dostawnym – cwałem bocznym i tempo poruszania się. Proponujemy dziecku również, aby 

wyklaskało, wystukało bądź wytupało rytm utworu. Melodię tą możemy również zanucić modulując 

głos –wysokim głosem, niskim lub szeptem. Po tej zabawie, prosimy dziecko, aby powiedziało, jaka 

forma nucenia melodii była najłatwiejsza, a która najtrudniejsza, czy lepiej śpiewa się wysokim 

głosem czy niskim.  

Piosenka do wysłuchania jest poniższym linku:  

https://www.youtube.com/watch?v=wYSzeb6jrTM 

Przygotowanie dzieci do nauki pisania i czytania 

 Zabawa „Gdzie jest głoska…?”-ustalamy z dzieckiem, jakiej głoski będziemy szukać. 

Następnie powoli czytamy krótki fragment dowolnie wybranego tekstu. Zadaniem 

dziecka jest wskazanie poprzez klaśnięcie, tupniecie lub podniesienie ręki czy w 

usłyszanym słowie jest dana głoska.  

 Zabawa „Łańcuszek sylabowy” – rodzic podaje dziecku dowolne słowo. Dziecko dzieli 

je na sylaby i wskazuje ostatnią. Podaje słowo rozpoczynające się tą właśnie sylabą np.: 

ok-no, no-ga, ga-ze-ta, ta-ma, ma-li-na, na-czy-nie,  

nie- dzie-la…… Słowa wypowiadamy na zmianę z dzieckiem.   

 Zabawa „Sznurkowe literki” – przygotowujemy dziecku sznurek, wstążkę lub pasek 

bibuły. Prosimy dziecko, aby ułożyło wskazaną literkę. Jeśli dziecko nie pamięta 

kształtu litery, zapisujemy ją na kartce i prezentujemy.  

 Zabawy z ruchomym alfabetem – układanie słów – układamy dziecku wyrazy flaga, 

godło, Polska z błędami – przestawionymi literami i prawidłowym ułożeniem, prosimy, 

aby dziecko odczytało wyrazy i wskazało ułożenie błędne i poprawne. Zachęcamy 

również dziecko do samodzielnego układania wyrazów. 

 Rysownie wzorów literowych i literopodobnych po śladzie i samodzielnie (karty pracy 

przesłane zostaną mailowo) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wYSzeb6jrTM

