
PROPOZYCJA ZAJĘĆ DLA 6-LATKÓW TEMAT TYGODNIOWY: 

 „Lato” 

 

 PONIEDZIAŁEK (15.06.2020r.)  

 

Zadanie 1: 

• Po łące biega lato – słuchanie piosenki i rozmowa na temat jego treści. Rodzic zadaje dziecku 

pytania: Jaką mamy porę roku? Jakie zmiany zauważyliście w przyrodzie? Czy wiesz, jakie zmiany 

zachodzą latem w parku, lesie i na polu? Posłuchaj uważnie piosenki i zastanów się, w jakim miejscu – 

zgodnie z piosenką – można spotkać lato. 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=po+%c5%82%c4%85ce+biega+lato&qpvt=po+%c5%82%c4%

85ce+biega+lato&view=detail&mid=27B5B9D54B565D12524727B5B9D54B565D125247&&FORM=VR

DGAR 

 

Po wysłuchaniu piosenki rodzic  prosi dziecko o opowiedzenie, gdzie można spotkać lato.  Chętne  

dzieci próbują nauczyć się śpiewać piosenkę. 

 

Zadanie 2: 

• „Z czym kojarzy się lato?” – technika niedokończonych zdań. Rodzic zaczyna zdanie: Lato kojarzy mi 

się…  Dziecko kończy wypowiedź. Następnie  dziecko wykonuje pracę plastyczną. Dziecko dostaje 

kartkę papieru i rysuje to, co kojarzy mu się z latem.  

 

https://www.bing.com/videos/search?q=po+%c5%82%c4%85ce+biega+lato&qpvt=po+%c5%82%c4%85ce+biega+lato&view=detail&mid=27B5B9D54B565D12524727B5B9D54B565D125247&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=po+%c5%82%c4%85ce+biega+lato&qpvt=po+%c5%82%c4%85ce+biega+lato&view=detail&mid=27B5B9D54B565D12524727B5B9D54B565D125247&&FORM=VRDGAR
https://www.bing.com/videos/search?q=po+%c5%82%c4%85ce+biega+lato&qpvt=po+%c5%82%c4%85ce+biega+lato&view=detail&mid=27B5B9D54B565D12524727B5B9D54B565D125247&&FORM=VRDGAR


 
 

Zadanie 3: 

• Praca z KP4.39a – poznanie znaczenia niektórych przysłów i związków frazeologicznych. Rodzic 

odczytuje zdania: 

 1. Mieć dwie lewe ręce;  

2. Mieć muchy w nosie;  

3. Siedzieć jak na szpilkach;  

4. Spać jak kamień.  

Dziecko wpisuje obok obrazków numery właściwych zdań. Następnie dziecko odczytuje zdania z 

poznanych liter, wpisuje numer obrazka, który ilustruje dane zdanie. Na koniec ilustrują przysłowie 

„Myśleć o niebieskich migdałach 

WTOREK (16.06.2020r) 

  Zadanie 1:.  

• Burza – zagadka. N zaprasza dzieci do wysłuchania zagadki Marcina Przewoźniaka. 

 

 „Burza”  
Marcin Przewoźniak  

 

Co się dzieje tam u góry?  

Wielką wojnę toczą chmury?  

Wciąż na siebie nacierają  

I strzelają, i błyskają?  

Co się tam na górze dzieje?  

Że się nam na głowy leje?  

Od błyskawic niebo trzeszczy,  

A nam w butach chlupie deszczyk.  

Ciemne niebo dudni, świeci…  

Co się dzieje tam na górze?  

Wiedzą to na pewno dzieci:  

Oglądamy groźną… (burzę).  



Po przeczytaniu zagadki  dziecko nazwa dźwięki, które w niej opisano. Rodzic prowadzi rozmowę z 

dzieckiem: Jak należy się zachować w czasie burzy? Dzieci formułują swoje przypuszczenia lub dzielą się 

swoją wiedzą.  

Podsumowanie wiedzy na temat burzy. 

Podczas burzy:  

– należy unikać wysokich obiektów;  

– nie wolno przebywać w wodzie ani na odkrytym terenie, chować się pod drzewami; 

 – należy unikać metalowych przedmiotów i nie przebywać w ich pobliżu;  

– nie wolno rozmawiać przez telefon komórkowy; 

 

  Zadanie 2: 

• „Burza w kubeczku” – praca plastyczna. Dzieci siadają przy stolikach. Każde dostaje papierowy kubeczek, 

na którym rysuje markerem pioruny. Środek kubka (we wnętrzu) dzieci smarują klejem i przyklejają paski 

bibuły w różnych kolorach kojarzących się im z burzową pogodą )paski muszą być dłuższe aby wystawały z 

kubeczka). Kubek stawiają do góry nogami, a na jego odwróconym denku przyklejają watę (symbolizującą 

chmurę). 

 

Zadanie 3: 

• Praca z KP4.39b – poruszanie się zgodnie z kodem, kolorowanie obrazków. 

 

ŚRODA (17.06.2020r.) 

Zadanie 1. 

• „Barwy tęczy”- wysłuchanie piosenki „Tęcza cza, cza, cza” 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=t%c4%99cza+cza+cza+cza&&view=detail&mid=909EFCF5D2

66067EA87F909EFCF5D266067EA87F&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dt%25c4

%2599cza%2Bcza%2Bcza%2Bcza%26%26FORM%3DVDVVXX 

 

Rodzic  prosi dziecko o wymienienie kolejno nazw kolorów, które tworzą tęczę.  

- czerwony 

- pomarańczowy 

- żółty 

- zielony 

- niebieski 

- indygo 

- fioletowy 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=t%c4%99cza+cza+cza+cza&&view=detail&mid=909EFCF5D266067EA87F909EFCF5D266067EA87F&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dt%25c4%2599cza%2Bcza%2Bcza%2Bcza%26%26FORM%3DVDVVXX
https://www.bing.com/videos/search?q=t%c4%99cza+cza+cza+cza&&view=detail&mid=909EFCF5D266067EA87F909EFCF5D266067EA87F&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dt%25c4%2599cza%2Bcza%2Bcza%2Bcza%26%26FORM%3DVDVVXX
https://www.bing.com/videos/search?q=t%c4%99cza+cza+cza+cza&&view=detail&mid=909EFCF5D266067EA87F909EFCF5D266067EA87F&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3Dt%25c4%2599cza%2Bcza%2Bcza%2Bcza%26%26FORM%3DVDVVXX


 
 

• „Tęcza” – praca plastyczna.  Dzieci malują tęczę na dużych arkuszach papieru  zachowując kolejność 

występujących kolorów.( za pomocą gąbek, pędzli itp,)  

 

Zadanie 2. 

• Zabawy badawcze – rodzic zaprasza dziecko do zrobienia tęczy. 

 1. „Tęcza w wodzie” – dzieci nalewają wody do miski i wkładają do środka lusterko tak, by opierało 

się o ściankę. Kierują snop światła latarki na część tafli znajdującej się pod wodą. Na kartce trzymanej 

za latarką obserwują tęczę. 

 2. „Jak sprowadzić tęczę?” – dzieci kładą na stole kartkę papieru, w odległości około 10 cm nad 

papierem trzymają szklankę z wodą. Po chwili na stole powinna pojawić się tęcza.  

 

Rodzic pyta dziecko: Jak myślisz skąd się wzięła tęcza? Dziecko próbuje wnioskować, po czym rodzic 

wyjaśnia, że wiązka światła białego odbija się od lustra. Gdy wychodzi z wody, załamuje się. Tęcza 

powstaje na skutek załamania i odbicia światła słonecznego w kroplach wody. Widzimy ją w postaci 

barwnego łuku na tle chmur deszczowych lub po deszczu. Powstaje także we mgle wodnej przy 

wodospadach i fontannach. Znika, kiedy wszystkie krople wody opadną lub wyparują 

 

Zadanie 3: 

• Praca z KP4.40a – rysowanie wyniku przeprowadzonego eksperymentu.  

• Praca z KP4.40b – kolorowanie mozaiki zgodnie z kodem 

 

CZWARTEK 18.06.2020r. 

Zadanie 1: 

• Pogoda – wysłuchanie opowiadania i rozmowa na temat jego treści.  

Pogoda  
Bożena Forma  

Adaś ciągle spogląda w okno. Dzisiaj z grupą przedszkolaków jedzie na wycieczkę. Ale co z tą 

pogodą? Czy wycieczka się uda? Mają jechać bryczką i grać w piłkę.  



– Mamusiu, nie widać słońca. po niebie płyną ciemne chmury – chłopiec ze smutkiem 

spogląda w okno.   

– Może zabiorę grubszą kurtkę, a może wyciągnę z plecaka krótkie spodnie, pewnie ich nie 

założę – coraz bardziej denerwuje się Adaś. 

 – Nie martw się, popatrz, termometr wskazuje wysoką temperaturę – tłumaczy mama.  

 – Jest ciepło, chociaż trochę parno. Włączymy telewizor i zaraz dowiemy się, jaka będzie 

pogoda – na ekranie pojawiła się mapa Polski.  

– Mieszkamy tutaj, gdzie widać słońce zza chmur – tłumaczy Adasiowi mama. – Wprawdzie 

widać czasami padający deszcz, jednak to tylko przelotne opady.  

Adaś wpatruje się w mapę pogody.  

– Trochę podobna do naszego kalendarza pogody. Codziennie wspólnie z panią zaznaczamy 

na nim pogodę, jaką zaobserwowaliśmy w drodze do przedszkola. Wybieramy chmurki, krople 

deszczu, ugięte na wietrze drzewa.  

Zegar wybija ósmą godzinę.  

– Na nas już czas – mama z Adasiem idą do przedszkola. 

 – Będzie wspaniale, zobaczysz. Przebierz się w krótkie spodenki, jest coraz cieplej.  Pogoda 

dopisała. Chociaż było pochmurno, nie spadła ani jedna kropla deszczu. Były spacer nad jezioro, 

przejazd bryczką i oczywiście gra w piłkę. Dzieci wróciły bardzo zadowolone, chociaż trochę 

zmęczone. 

 

Po przeczytaniu opowiadania rodzic zadaje dziecku  pytania: Gdzie wybierał się Adaś? Dlaczego 

chłopiec był zmartwiony? Jaką pogodę wskazywała prognoza w telewizji? Jaka pogoda była na 

wycieczce? 

 

Zadanie 2: 

• „Prezenter pogody” – zabawa parateatralna. Dziecko wskazując na mapie próbuje zapowiedzieć 

pogodę (rodzic zwraca uwagę na stosowanie czasu przyszłego). 

 



 

 



Zadanie 3: 

• Praca z KP4.41a – łączenie w pary obrazka z cieniem, odszukiwanie i odczytywanie liter, tworzenie z 

nich wyrazów.  

• Praca z KP4.41b – uzupełnianie ilustracji symbolami pogody, czytanie globalne nazw dni tygodnia. 

 

PIĄTEK (19.06.2020r.) 

Zadanie 1:  

Oglądanie filmu skrzata Borówki „Łąka” 

https://www.bing.com/videos/search?q=%c5%82%c4%85ka&&view=detail&mid=E28EB1C035E8493

12CEDE28EB1C035E849312CED&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3D%25c5%2582

%25c4%2585ka%26FORM%3DHDRSC3 

•  Rodzic pyta dziecko: Co oprócz kwiatów znajduje się na łące. Jakie zwierzęta i owady można tam 

spotkać? Dzieci wymieniają nazwy (pszczoła, motyl, ślimak, mrówka, kret, bocian, biedronka, konik 

polny itp.). 

Zadanie 2. 
• „Biedronki” – praca plastyczna. Tworzenie biedronek z pasków papieru. Rodzic  rozdaje dzieciom 

czerwone, czarne i białe karki. Z czerwonego papieru dzieci wycinają koło, które będzie podstawą 

grzbietu biedronki, oraz dużo cienkich pasków. Końcówki pasków przyklejają do koła tak, aby 

środkowa część stworzyła łuk. Przyklejają kolejne paski obok, tak aby stworzyć przestrzenny kształt 

tułowia biedronki (kształt ma przypominać kłębek włóczki). Następnie z czarnego papieru wycinają 

buźkę z czułkami oraz kropki. Z białego papieru wycinają oczy z czarnymi źrenicami. Doklejają 

elementy biedronki.  

 

 

https://www.bing.com/videos/search?q=%c5%82%c4%85ka&&view=detail&mid=E28EB1C035E849312CEDE28EB1C035E849312CED&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3D%25c5%2582%25c4%2585ka%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=%c5%82%c4%85ka&&view=detail&mid=E28EB1C035E849312CEDE28EB1C035E849312CED&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3D%25c5%2582%25c4%2585ka%26FORM%3DHDRSC3
https://www.bing.com/videos/search?q=%c5%82%c4%85ka&&view=detail&mid=E28EB1C035E849312CEDE28EB1C035E849312CED&&FORM=VRDGAR&ru=%2Fvideos%2Fsearch%3Fq%3D%25c5%2582%25c4%2585ka%26FORM%3DHDRSC3


Zadanie 3: 

• „Bananowe lody” – przygotowanie lodów. N. wraz z dziećmi przygotowują lody z bananów. 

Przekrajają owoce na pół, nabijają na patyczki do lodów, maczają w jogurcie greckim i w 

różnych posypkach. Na koniec wkładają do zamrażalnika. 

 

SMACZNEGO!!! 
 

 


