
Praca zdalna- Propozycje zabaw i aktywności dla dzieci 6letnich grupa VII 

od 04.05.20 do 08.05.20 

Izabela Nowak i Małgorzata Płońska 

Drogie dzieci. 

Nadszedł  kolejny  miesiąc- maj. To już piaty miesiąc roku 2020. Ostatni raz 

widzieliśmy się w marcu. To dawno temu. Od tamtej pory czas spędzacie ze swoimi 

rodzicami, w swoich domach. Mamy nadzieję, że będą to już ostatnie tygodnie a może 

dni naszej rozłąki i niedługo wszyscy razem spotkamy się w naszej sali.   

W tym tygodniu przypomnimy sobie wiadomości o naszym kraju o Polsce a także 

porozmawiamy o tym, że Polacy i Polki są częścią wielkiej wspólnej rodziny, która 

nazywa się Unia Europejska. 

 

Miły początek dnia to wspólna zabawa:   https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

 

Zaczynamy filmem https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A 

 

1. Aktywność umysłowa 

Odszukajcie mapę Polski, wodząc palcem po Wiśle zaznaczonej na ilustracji. Z 

pomocą rodzica dziecko odszukuje miejsce, skąd wypływa Wisła, odczytuje nazwy 

miast, przez które przepływa w drodze do morza. Rodzic zaprasza dziecko do 

zabawy:  

Przeczytam za chwilę zagadki dotyczące miast, które Wisła mija podczas 

swojej długiej drogi z gór do morza. Spróbuj je odgadnąć. Każda odpowiedź 

rymuje się z treścią wiersza. Spróbujemy razem odszukać i wskazać te miasta 

na mapie. 
 

Zagadki znad Wisły 

  

Elżbieta Śnieżkowska-Bielak 

  

Zagadka pierwsza 

  

Popłyniemy Wisłą 

Razem z rybitwami, 

Zobaczymy miasta, 

Co leżą przed nami. 

Już zakręca rzeka 

I czule oplata 

Miasto, co pamięta 

Dawne dni i lata. 

Bogactwo i chwałę, 

Mężnych królów wielu, 

Którzy tu rządzili 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
https://www.youtube.com/watch?v=xQk8p7XY23A


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) 

 

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.  

Można wykorzystać karty pracy Plac zabaw 4 (11-14) 

 

 

  

2. Rozmowy o Unii Europejskiej 

 

(Magdalena Ledwoń) 

 

Przedszkole, do którego uczęszczali Maciuś i Karolinka, mieściło się w tym samym budynku, 

co szkoła. Czasami przedszkolaki zapraszano na szkolne uroczystości, podczas których ich 

starsze koleżanki i koledzy organizowali różne przedstawienia. 

Tak było i tym razem. Pani dyrektor zaproponowała, aby dzieci wspólnie z panią Asią 

obejrzały apel z okazji święta Unii Europejskiej. Udali się całą grupą na szkolną salę 

gimnastyczną. Tam posadzono ich na ławeczkach w pierwszym rzędzie. 

Przedstawienie było bardzo ciekawe i spodobało się przedszkolakom – zwłaszcza moment, w 

którym na scenę wkroczył wielki brązowy byk – oczywiście nie prawdziwy, tylko taki, za 

którego przebrało się dwóch chłopców z szóstej klasy – i zaczął namawiać dziewczynkę 

przebraną za Europę, aby wsiadła na jego grzbiet. 

Po powrocie dzieci dzieliły się wrażeniami z występu. Wszystkim podobała się historia o 

Europie, ale zupełnie nie wiedzieli, co oznaczały te trudne nazwy. 

– Pani Asiu, a co to jest ta Unia Europejska? – zapytał wreszcie Maciuś. A pani Asia 

podrapała się w głowę z zakłopotaną miną. 

– Otóż Maciusiu, wiem na ten temat sporo, ale boję się, że nie będę umiała wam tego 

odpowiednio wytłumaczyć – szczerze wyznała nauczycielka. 

– Prosimy, niech pani spróbuje. – Z błagalną miną spojrzał Maciuś. 

– No dobrze – zgodziła się pani Asia. 

Dzieci przestały się wiercić i rozmawiać. Każde siedziało wyprostowane jak struna i uważnie 

nasłuchiwało, co ciekawego powie pani. 

– Wiecie, czym jest Europa? – zadała pytanie nauczycielka. 

– To kontynent, na którym mieszkamy – odpowiedziała Ania. 

– Zgadza się – przytaknęła pani Asia. – Europa, jak wszyscy wiecie, jest bardzo duża. 

Znajduje się w niej wiele krajów i mieszka wiele narodów. Na przestrzeni wieków na-rody te 

raz ze sobą walczyły, a innym razem się przyjaźniły. 

– To tak jak Kasia i Dorotka, raz się lubią, a raz czubią – powiedział Maciuś, rozbawiając tym 

stwierdzeniem całą grupę i panią Asię. 

– Troszkę tak. Ale wróćmy do tematu – stwierdziła po chwili nauczycielka. – W dwudziestym 

wieku narody europejskie były tak ze sobą skłócone, że doprowadziło to do wybuchu dwóch 

wielkich wojen. W swój konflikt wciągnęły wiele krajów na całym świecie. 

– Dlatego wojny te nazywano wojnami światowymi? – zapytał Antoś. 

– Te konflikty były straszne. Zginęło wielu ludzi, zniszczono wiele miast. Dlatego wszystkie 

kraje starają się nie doprowadzić ponownie do takiej tragedii. 



– Dlatego powstała Unia Europejska? – zapytała Karolinka. 

– Między innymi dlatego – odpowiedziała pani. – Przez szereg lat spotykały się naj-ważniejsze 

osoby państw Europy i zastanawiały się, co można zrobić, aby zachować spokój i wspierać 

rozwój państw. Ustalono, że należy wspólnie pracować nad odbudową wszystkich krajów. 

Dzięki temu nikt nie powinien czuć się pokrzywdzony i wszyscy mają szansę na rozwój. Do tej 

odbudowy niezbędne było odpowiednie gospodarowanie dwoma najważniejszymi surowcami 

– węglem i stalą. Pomysł ten zaowocował utworzeniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, 

która później przeistoczyła się w Europejską Wspólnotę Gospodarczą, aby w 1993 roku 

przekształcić się w Unię Europejską. Teraz Unia Europejska działa jednak na troszkę innej 

zasadzie. 

– Na jakiej? – zapytała Karolinka. 

– Wyobraźcie sobie świnkę skarbonkę. Każdy kraj wrzuca do niej pieniądze. Bogatsi dają 

troszkę więcej, biedniejsze kraje troszkę mniej. Następnie zastanawiają się, komu i w jaki 

sposób trzeba pomóc. W końcu rozbijają świnkę i rozdzielają pieniążki, każde-mu według 

potrzeb – wyjaśniła pani. – Biedniejsze kraje mogą dzięki temu poprawić stan swojej 

gospodarki i stają się wtedy bogatsze. Dzięki temu przy następnej zbiórce wrzucą do świnki 

skarbonki więcej pieniędzy. 

– A dlaczego Unia Europejska ma taką śmieszną flagę? – zapytała Ania. 

– Złote gwiazdy na lazurowym tle, ułożone w okrąg, oznaczają, że wszystkie kraje Unii ze 

sobą współpracują i każdy jest sobie równy. A także to, że starają się żyć w zgodzie 

– wyjaśniła nauczycielka, po czym dodała: – A czy wiecie, że Unia Europejska ma swoje 

motto? Chcecie je poznać? 

– Tak! – odpowiedziały przedszkolaki. 

– „Jedność w różnorodności” – zadeklamowała nauczycielka. – Wiecie, co to oznacza? 

Karolinka z wahaniem podniosła rączkę. 

– Ja chyba wiem… – zaczęła nieśmiało. – Każdy człowiek jest inny. Jedni są wysocy, drudzy 

niscy. Inni mają rude włosy albo są łysi. Ale nie wolno nikomu dokuczać z tego powodu, że 

wygląda inaczej niż my. 

– Zgadza się, Karolinko – przytaknęła pani Asia. – Jesteśmy równi, chociaż wygląda-my 

inaczej i pochodzimy z innych krajów. Dopóki ktoś nie próbuje zrobić nam krzyw-dy, 

powinniśmy liczyć się z jego uczuciami, tradycjami, obyczajami i kulturą. Tak samo jest z 

narodami. 

– Pani Asiu – podniosła rękę Zosia – ale po co jest w ogóle ta Unia Europejska? 

– Wiesz, kochanie, możemy dzięki temu podróżować do różnych krajów bez paszpor-tu. W 

większości z nich można płacić euro, czyli walutą wspólną dla prawie wszystkich krajów 

członkowskich. Możemy robić zakupy w jednym kraju i przywieźć je do nasze-go kraju bez 

konieczności płacenia podatku na granicy… – nauczycielka wymieniała zalety Unii. 

– A dlaczego nie możemy tak jeździć do wszystkich krajów na całym świecie? – zapytał 

Maciuś. 

– I nie może być jednego rodzaju pieniądza na całym świecie? – dodała Ania. 

– Tego nie wiem, kochane dzieci – przyznała pani, rozkładając bezradnie ręce. 

– Jak urośniemy, to zaproponujemy powstanie Unii Światowej – z entuzjazmem krzyknął 

Maciuś. 

– Jeśli wam się to uda, będę z was bardzo dumna. Zostanę chyba najbardziej dumną 

nauczycielką w całej Europie… Albo nie! Na całym świecie! – zaśmiała się pani Asia, a dzieci 

zawtórowały jej zgodnym chórem.  

 

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.  
 

 

 



3. Prezentacja mulimedialna: https://panimonia.pl/2020/04/27/polska-prezentacja-interaktywne-

gry-i-karty-pracy/ 

 

 Po obejrzeniu prezentacji  można z dzieckiem porozmawiać na temat Polski i Unii 

Europejskiej: 

Gdzie leży Polska? 
Jakie znasz symbole narodowe? 
Jaką pozycję należy zachować podczas śpiewania Hymnu? 
Podczas jakich uroczystości można usłyszeć Hymn Narodowy? 
Co oznacza biały i czerwony kolor flagi? 
Kiedy wywieszamy flagę? 
Co to jest Unia? 
Jakie są symbole unii? 
Jak wygląda flaga Unii Europejskiej?  
Ile jest gwiazdek na fladze unii i co one symbolizują? 
Czy Unia Europejska ma hymn?  
Czy Unia Europejska ma swoją walutę, jak ona się nazywa? 

 

Proponuję kartę pracy nr 15 Plac zabaw 4 

 
 

 

 

 

https://panimonia.pl/2020/04/27/polska-prezentacja-interaktywne-gry-i-karty-pracy/
https://panimonia.pl/2020/04/27/polska-prezentacja-interaktywne-gry-i-karty-pracy/


 
 

 

 

 

 



 

 

 

4. Gra matematyczna ściganka: „Podróżujemy po Europie”.   



Przypomnijcie sobie jak wspólnie tworzyliśmy gry. Teraz do wspólnej zabawy  zaproś 

rodziców  lub starsze rodzeństwo do wspólnej zabawy. Przygotuj  kostkę, pionki ( to mogą 

być samochodziki), duży arkusz  papieru, flagi różnych państw, nazwy państw i ich stolic. 

Narysujcie trasę podróży, przygotujcie  bonusy i punkty karne. Kiedy wspólnie ustalicie 

zasady gry i miejsce startu i mety to  zaczynajcie. Życzę miłej zabawy. 

 

Aktywność plastyczna 

1. Flaga Unii Europejskiej  

Przygotuj szablon gwiazdy 5 ramiennej odrysuj ją na żółtym tle albo pokoloruj na żółto. 

Gwiazdek  ma być 12. Wytnij je starannie wzdłuż linii. Ułóż z nich koło i przyklej na 

niebieskim tle. (Możesz na początku pomalować kartkę niebieska farbą lub pokolorować 

kartkę kredkami). 

2. Włoski Przysmak Pizza 

Zapraszam do wspólnego gotowania. Może przygotujecie obiad: 

Ciasto na pizzę 

25 g świeżych drożdży  
150 ml ciepłej wody 
1/2 łyżeczki cukru 
250 g mąki pszennej 
1 łyżeczka soli 
1 łyżka oliwy 
 

PRZYGOTOWANIE 

Świeże drożdże ocieplić w temperaturze pokojowej. Przygotować rozczyn: drożdże rozpuścić 

w ciepłej wodzie, dodać 2 łyżki mąki oraz cukier, dokładnie wymieszać i odstawić na ok. 10 

minut do wyrośnięcia (rozczyn ze świeżych drożdży zwiększa objętość o ok. 3 razy - jeśli tak 

się nie stanie proces przygotowania rozczynu trzeba powtórzyć od nowa 

Mąkę przesiać do miski, wymieszać z solą, zrobić wgłębienie w środku i wlać w nie rozczyn. 

Sukcesywnie zagarniać łyżką mąkę do środka i przez 2 - 3 minuty mieszać składniki, pod 

koniec dodając jeszcze oliwę. 

Połączone składniki wyłożyć na stolnicę oprószoną mąką. Wyrabiać przez ok. 15 minut aż 

ciasto będzie elastyczne i gładkie (ciasto można też zagnieść mikserem planetarnym). 



Wyrobione ciasto włożyć do dużej miski, przykryć ściereczką i odstawić na ok. 1 godzinę do 

wyrośnięcia. 

Wyrośnięte ciasto wyjąć na stolnicę i chwilę pozagniatać. Podzielić na 2 części, uformować z 

nich kulki i odłożyć na ok. 7 minut pod ściereczką. 

Blaszki (tortownice) posmarować oliwą. Włożyć na środek kulkę ciasta, delikatnie spłaszczyć 

i rozciągać, rozprowadzając palcami po całej powierzchni dna, zaczynając od środka i 

zostawiając niewielki "wałeczek" na brzegu (zob. zdjęcia poniżej). UWAGA: najlepiej robić to 

kilkoma etapami, ciasto na początku sprężynuje i "cofa się" ale jeśli odczekamy chwilę 

będziemy mogli je dalej rozciągać. 

Wyłożyć cienką warstwę sosu pomidorowego  ser oraz ulubione dodatki. Odczekać ok. 15 

minut aż ciasto podrośnie, następnie piec w maksymalnie nagrzanym piekarniku (min. 250 

st. C) przez ok. 10 minut. 

 Życzę wspaniałej zabawy oraz smacznego. 

 

Aktywność muzyczna 

Przypomnijcie sobie piosenkę :https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM 

Słuchanie muzyki hiszpańskiej https://www.youtube.com/watch?v=TuHHUDnFSO0 

- nazywanie instrumentów: gitara, kastaniety 

Pokaz tańca flamenco https://www.youtube.com/watch?v=lXKxmqV86OA 

Spróbuj i ty https://www.youtube.com/watch?v=ags0YeBxvo4 

 

Aktywność ruchowa 

Zaproś do zabawy rodzeństwo lub któregoś z rodziców 

 
 
1. Zabawa muzyczno- ruchowa „Gazeta” 
Jeden z rodziców w parze z dzieckiem tańczy na rozłożonej na podłodze gazecie. Kiedy 
milknie muzyka, należy gazetę złożyć na pół. Tańczymy dopóty, dopóki starczy miejsca na 
gazecie. 
 
2.Zabawy z rodzicami wg V.Sherborne 
 
a) Zabawa „Lustro” 
 
Dzieci i rodzice siedzą na przeciwko siebie. Rodzic wykonuje dowolne ruchy, gesty, 
wykorzystuje mimikę twarzy, a dziecko to naśladuje. Po chwili następuje zamiana ról. 
 
b) Zabawa „Pierogi” 
Rodzice ustawiają się w rzędzie, a dzieci przed nimi leżą. 

https://www.youtube.com/watch?v=plug6OIrxRM
https://www.youtube.com/watch?v=TuHHUDnFSO0
https://www.youtube.com/watch?v=lXKxmqV86OA
https://www.youtube.com/watch?v=ags0YeBxvo4


 
- Rodzice „ugniatają” dzieci jak ciasto na pierogi 
 
- turlają je w przód i w tył 
 
- przekładają do garnka i gotują 
 
- pierogi po chwili wypadają z garnka i turlają się przed siebie 
 
c) Zabawa „Przepychanka” 
 
Rodzic i dziecko siedzą na podłodze w siadzie prostym oparci o siebie plecami. Dziecko 
próbuje przepchnąć rodzica – zamiana ról 
 
Badanie przestrzeni – przesuwanie się w siadzie po podłodze. Rodzic wskazuje kierunek- 
dziecko w siadzie, ślizgając się, podąża za rodzicem. 

,,Bączek” Dziecko siedzi w siadzie skulnym, rodzic próbuje obracać dziecko wokół jego 
własnej osi 

Zabawa „ Statki” - dziecko leży na plecach na dywaniku, rodzic ciągnie je za nogi 

Zabawa „ Zaprzęg” - dziecko leży na brzuchu na dywaniku, rodzic ciągnie je za ręce przy 
pomocy szarf 

Mostek ( rodzic robi mostek, dziecko przechodzi pod nim, nad, dookoła), potem próbuje 
mostek robić dziecko 

Kołysanka” do wiersza J. Porazińskiej pt. ,,Bajka iskierki”. Wszyscy siedzą na podłodze - 

dzieci znajdują się między nogami rodziców, którzy naśladując kołyskę obejmują i bujają 

dziecko z boku na bok. 

Z popielnika na Wojtusia iskiereczka mruga; 

Chodź, opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. 

Była sobie raz królowa, pokochała grajka, 

król wyprawił im wesele i skończona bajka. 

Była sobie Baba-Jaga, miała chatkę z masła, 

a w tej chatce same dziwy! Psst... iskierka zgasła. 

Z popielnika na Wojtusia iskiereczka mruga; 

chodź, opowiem ci bajeczkę, bajka będzie długa. 

Już ci Wojtuś nie uwierzy, iskiereczko mała. 

Chwilkę błyśniesz, potem zgaśniesz. 

Ot i bajka cała. 

Masażyk w parach: 

Tu płynie rzeczka, (przesuwanie całą dłonią wzdłuż kręgosłupa), 

tędy przeszła pani w szpileczkach, (palce wskazujące uciskają sztywno), 

tu stąpały słonie i biegły konie. (ugniatanie pleców dłońmi ułożonymi w łódeczkę i pięści), 

Wtem przemknęła szczypaweczka, (lekkie szczypanie po bokach kręgosłupa), 

zaświeciły dwa słoneczka, (okrężny masaż dłońmi łopatek), 

spadł drobniutki deszczyk. (lekkie uderzanie palcami), 

Czy cię przeszedł dreszczyk? (dotyk szyi) 



Zapraszam też do codziennej aktywności ruchowej- spacerów, jazdy na rowerze, hulajnodze, 

gry w piłkę zgodnie z maksymą :Ruch to zdrowie. 

  
Życzymy miłej zabawy 

  
 

 

 

 

 

 

 


