
 

Propozycje zabaw i aktywności dla Oddziału VIII – sześciolatki 

na okres 04.05- 08.05.2020r. 
04.05.2020 poniedziałek: 
Aktywność umysłowa   

 

1. „Polska”- słuchanie fragmentu wiersza M. Strzałkowskiej- pokazuje mapę Europy z 

zaznaczonym konturem Polski, wyraźnym kształtem Bałtyku. Obok umieszcza flagę 

Polski, a po przeciwnej stronie – godło Polski. Zadaniem dzieci jest wskazywanie symboli 

pojawiających się w treści wiersza.  Następnie należy przeczytać dziecku wiersz i 

poprosić, by starały się zapamiętać wszystkie słowa, których znaczenia nie rozumieją. Po 

wysłuchaniu wiersza dzieci mogą wymienić słowa, których znaczenie nie jest dla nich do 

końca jasne. Wyjaśnienie słów godło, flaga narodowa. Można zadać dzieciom pytania: 

Gdzie leży Polska? Jak wygląda flaga Polski? 

 

Polska (fragment)  

Małgorzata Strzałkowska 

 

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”.  

„Jeszcze Polska nie zginęła” –  

Któż z Polaków nie zna tego? 

 

Aktywność ruchowa 

 

2. „Układamy napis” – zabawa ruchowa, przyczepiamy na tablicy wyraz POLSKA, dzieci 

odczytują napis, każde dziecko losuje jedną literę z wyrazu POLSKA. Zadaniem dzieci 

jest ułożenie ze swoich ciał wylosowanej litery.  
 
05.05.2020 wtorek: 

Aktywność umysłowa 

 

1.”Nasza Warszawska Syrenka”sł. Zofia Holska-Albekier – czytanie treści piosenki,  
Rodzic prosi, aby dzieci zwróciły szczególną uwagę na to, jakie miejsca charakterystyczne 

dla Warszawy pojawiają się w treści piosenki. Rodzic prosi dzieci, by wymieniły miejsca, 

które pojawiają się w piosence. Pokazujemy dzieciom napisy do globalnego czytania: 

ZAMEK KRÓLEWSKI, ŁAZIENKI, DOMY, STARE MIASTO, WARSZAWA, WISŁA. 

Chętne dzieci próbują je odczytać. Pokazanie ilustracji z komputera.  

 

 



Nasza Warszawska Syrenka 
sł. Zofia Holska-Albekier, muz. Edward Pałłasz 

Nasza warszawska Syrenka 

co noc urządza wyprawę. 

Nocy się ciemnej nie lęka, 

gdy pragnie zwiedzić Warszawę. 

Ref.: Warszawski Zamek, pałac w Łazienkach 

nad cichym stawem, dzielnice nowe i Stare 

Miasto w naszej Warszawie. 

Nasza warszawska Syrenka 

Wisłą powraca nad ranem. 

Z nią jest wiślana piosenka 

i miasto w słońcu skąpane. 

Ref.: Warszawski Zamek… 

 

Aktywność plastyczno – techniczna 

 

2.„Zabytki Warszawy” – praca plastyczna z plasteliny- przygotowujemy kilka zdjęć, 

przedstawiających np.: pomnik Syrenki, pomnik złotej kaczki, Kolumnę Zygmunta, pomnik 

Chopina z Łazienek Królewskich. Dzieci losują lub wybierają jeden pomnik, po czym lepią 

go z plasteliny.  

 

06.05.2020 środa: 

 

Aktywność umysłowa 

 
1.„Gdzie mieszka moja rodzina?” – rozmowa kierowana. Zapraszamy dzieci do rozmowy: 

Przypomnijcie, proszę, nazwę miejscowości, w której znajduje się przedszkole, do którego 

uczęszczacie? Czy to jest miasto, czy wieś? Czy pamiętacie, gdzie mieszkają wasi 

dziadkowie? Pamiętacie, czy nasza rodzina, którą odwiedzamy mieszka w górach / nad 

morzem / nad jeziorem? Jak nazywa się ta miejscowość?  

 
Aktywność ruchowa 

 
2. „Znajdź rymy” – zabawa ruchowo-słuchowa. Dzieci stoją w rozsypce, zachowując 

znaczne odległości między sobą. Wypowiadamy tekst rymowanki, dzieci próbują powtarzać 

słowa i wyszukiwać rym pasujący do dwuwersu. Podczas wypowiadania rymowanki dzieci 

przeskakują obunóż w lewo stronę, następnie znowu do środka i na prawo. Proponowane 

rymowanki:  

Zosia koszyk grzybów niesie, 

Bo od rana była w (lesie).  

Wojtek chciałby pójść do lasu,  

Ale nie ma na to (czasu).  

Tutaj rosły dwa maślaki,  

Ale zjadły je (ślimaki).  

Julek na łące był dzisiaj z rana,  

Widział tam żaby oraz (bociana).  

Stasio na łące spotkał ropuchę,  

Co polowała właśnie na (muchę).  

 

 

07.05.2020 czwartek: 

 

Aktywność umysłowa 

 

1. „Zagadki znad Wisły” Elżbieta Śnieżkowska- Bielak – zagadki. Zapraszamy dzieci do 

zabawy: Przeczytam za chwilę zagadki dotyczące miast, które Wisła mija podczas swojej 



długiej drogi z gór do morza. Poproszę, żebyście spróbowali je odgadnąć. Każda 

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

na zdjęciach. Pamiętajcie, żeby zgłaszać chęć odpowiedzi podniesieniem ręki. Miejsca 

zaprezentowane na zdjęciach/ ilustracjach (Warszawa, Toruń, Kraków). Można wyszukać 

i zaprezentować zdjęcia z komputera.  

 

Zagadka pierwsza 
Zagadka druga Zagadka trzecia 

 

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 

Na polskim Wawelu. 

Każde dziecko teraz 

Na pewno odpowie, 

Gdzie jest zamek Wawel? 

No, proszę? W 

(Krakowie). 

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). 

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). 

 

Aktywność plastyczno - techniczna: 

 

2.„Układamy i piszemy j”- rozwijanie sprawności manualnej. Pokrywamy blaty stolików 

folią spożywczą. Dzieci siadają przy stolikach, a przed każdym z nich wyciskamy nieco 

pianki do golenia. Po poznaniu pianki dzieci rozsmarowują ją na fragmencie stolika, tworząc 

powierzchnię do pisania. Umieszczamy wzór litery J, j (wydrukowana lub napisana na 

kartce) w widocznym miejscu w taki sposób, by każde dziecko widziało ją z odpowiedniej 

perspektywy. Dzieci piszą literę J, j na powierzchni pokrytej pianką, pamiętając o 

zachowaniu właściwego kierunku pisania. 
 

08.05.2020 piątek: 

 

Poznawanie stosunków jakościowych i ilościowych/kompetencje matematyczne 

 

1.„Symbole Unii Europejskiej”- gra dydaktyczna. Przygotowujemy ilustracje 

przedstawiające flagę Polski i flagę UE. Każda ilustracja jest ukryta pod kartką podzieloną na 

9 nierównych części. Na każdej części kartki napisane są liczby od 7 do 15. Zadaniem dzieci 

jest rzucanie dwiema kostkami, dodawanie wyrzuconych oczek i odkrywanie odpowiednich 

części kartki. Po każdym rzucie można próbować zgadnąć, jaki symbol ukrywa się pod 

kartką. Kiedy zagadka zostanie rozwiązana, dzieci porównują wygląd obu flag.  
 



  
Flaga Uni Europejskiej                                          Flaga Polski 

 

Aktywność muzyczna 

 

2. „Hymn Unii Europejskiej” - słuchanie hymnu „Oda do radości”. Zapraszamy dzieci do 

słuchania utworu: Tak jak Polska ma swój hymn narodowy, tak też kraje członkowskie Unii 

Europejskiej mają wspólny hymn. W każdym kraju ma on jednak swój tekst, napisany w języku 

tego kraju. Posłuchamy dzisiaj hymnu Unii Europejskiej po polsku. Zastanówcie się, dlaczego 

ten utwór nazywa się Oda do radości.  

Link do utworu: 

https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA  

 

Dodatkowe propozycje zabaw: 

 
 „Sznurowanie sznurówek” – bardzo bym prosiła rodziców, aby nasze dzieciaki stawały 

się coraz bardziej samodzielne i w ramach tego zagadnienia chciałabym by nasze 

pociechy trenowały zawiązywać sznurowadło, jakiś sznurek, tasiemkę na kokardkę. 

Ułatwi to dzieciom późniejsze funkcjonowanie w szkole a buty na rzepy niech nie będą 

wymówką.  

 Proponuję również w ramach powtórzenia wiadomości, aby dzieci w codziennej zabawie 

utrwalały nazwy miesięcy, dni tygodnia, pory roku; Że coś się wydarzyło wczoraj a coś 

innego będzie jutro. Te zagadnienia na pozór proste często się dzieciom mylą (czas 

przeszły z przyszłym)  

 Chciałam również zwrócić uwagę na znajomość rozpoznawania godzin na zegarze 

wskazówkowym (przynajmniej pełnych godzin i w połowie).  

 

 

Zachęcamy do zabawy.  

Ewa Nowakowska-Siemieniak  

Patrycja Politowska 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PuCznLq1QlA

