
PROPOZYCJA ZAJĘĆ DLA 6-LATKÓW TEMAT TYGODNIOWY: 
 „WRAŻENIA I UCZUCIA” 

 
 PONIEDZIAŁEK (18.05.2020r.)  

 

Zadanie 1: 

Rodzic prezentuje dziecku emotikony przedstawiające cztery emocje: radość, smutek, złość, 

strach i pomaga rozpoznać i nazwać te emocje.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 2: 

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie – słuchanie utworu i rozmowa na temat jego 

treści.  

 

„Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie” 

 (fragment) Renata Piątkowska  

– No, Łukasz, co z tobą? – Babcia podeszła do wnuczka, który zwinął się w kłębek 

na kanapie, i pogłaskała go po głowie.  

– Babciu, przecież ty wiesz, że ja się nauczyłem tego wiersza. Umiałem go! Jeszcze wczoraj 

mówiłem go z pamięci bez jednego błędu!  

– To prawda – przyznała babcia. 

 – No widzisz. A na występie, gdy przyszła moja kolej, wszystko zepsułem. Początkowo szło 

mi nawet dobrze. Gdy powiedziałem jedną linijkę, zaraz wiedziałem, jak zaczyna się 

następna. Aż doszedłem do miejsca, w którym Słoń Trąbalski pozapominał imiona swoich 

dzieci, żony, a nawet własne. Wybrał się więc do doktora, adwokata, szewca i rejenta, lecz nie 

pamiętał, o co mu chodzi. Powiedziałem słowa: „Dobrze wiedziałem, lecz zapomniałem, 

może kto z panów wie, czego chciałem?”. I tu koniec. Nie wiedziałem, co dalej. Nie mogłem 

sobie przypomnieć, jak zaczyna się następna zwrotka. Zapomniałem, jak się nazywam. 

W głowie miałem pustkę. – Widać było, że Łukasz bardzo przeżywa swój nieudany występ. 

 – Wiem, że nauczyłeś się tego wiersza, ale dopadła cię trema. To się zdarza nawet 

prawdziwym aktorom na scenie – pocieszała babcia.  

– Nie wyszło mi z tym wierszem, ale największą przykrość zrobił mi Witek – rozżalił się 

Łukasz. 

 – A co on ma z tym wspólnego? – spytała babcia.  

– Witek przepytywał mnie z tego wiersza przed występem, a potem siedział w pierwszym 

rzędzie i miał trzymać za mnie kciuki. I kiedy na scenie zapomniałem, co mam dalej mówić, 

na sali zapadła cisza. Przeciągała się coraz bardziej, a ja byłem coraz bardziej przerażony. 

Szukając ratunku, spojrzałem na Witka. Myślałem, że może mi podpowie, jak zaczyna się 

następna zwrotka. A wtedy Witek zaczął się ze mnie śmiać. Pokazał na mnie palcem 

i zawołał:  

– Mówi wiersz o zapominalskim słoniu, a sam zapomniał, jak ma być dalej. Łukasz Trąbalski, 

zapominalski! Ha-ha-ha! – Witek śmiał się głośno i złośliwie, a razem z nim cała sala. Ten 

śmiech słyszałem nawet za kulisami. Nigdy mu tego nie zapomnę. Przyjaciel się tak nie 

zachowuje – stwierdził Łukasz z żalem.  

– No cóż, jak mówi przysłowie, prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. Ty, będąc 

w kłopocie, zawiodłeś się na swoim przyjacielu, ale nie zawsze tak bywa. Trudna sytuacja 

może być okazją, aby ktoś poznał nas z najlepszej strony.  

 

 

Rozmowa na temat opowiadania: 

- Jak miał na imię bohater opowiadania? 

- Co mu się przytrafiło? 

- Na czyją pomoc liczył Łukasz? 

- Jak myślicie, jak się wtedy czuł? 



- Co oznacza przysłowie Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie? 

- Co mogłoby pomóc poprawić nastrój Łukaszowi? 

- Czy wy też kiedyś byliście w podobnej sytuacji? 

 

Zadanie  3: 

Dorysuj na twarzach dzieci odpowiednią do podpisu minę. Pokoloruj obrazki. 

 

 
 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://docplayer.pl/amp/6919079-Projekt-pilotazowy-z-wykorzystaniem-elementow-metody-reggio-emilia.html&psig=AOvVaw2xhlsPPyidHSY-XQqdGXsK&ust=1588881178401000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPC61eOBoOkCFQAAAAAdAAAAABAU


 

Zadanie 4: 

• „Ukryte słowa” – Mamy w języku polskim takie słowa, które zawierają w sobie inne, 

krótsze słowa. Powiedz dziecku słowo, a ich zadaniem jest znalezienie w nim innego słowa. 

Kiedy dziecko poda nowe, krótsze słowo, poproś o określenie głoski na początku, na końcu i 

głosek w środku. Przykładowe słowa: laska, parasolka, serce, słońce, malina, tulipan, burak. 

Np. ulica – krótsze słowo w tym wyrazie to ul; 

 

 

WTOREK (19.05.2020r) 

Zadanie 1: 

Przeczytaj dziecku wiersz „Zły humorek” Doroty Gellner 

 

Zły humorek 

  

  

Jestem  dzisiaj  zła  jak  osa ! 

Złość  mam  w  oczach  i  we  włosach ! 

Złość  wyłazi  mi  uszami 

I  rozmawiać  nie  chcę  z  wami ! 

  

A  dlaczego ? 

Nie  wiem  sama  

Nie  wie  tata ,  nie  wie  mama … 

  

Tupię  nogą , drzwiami  trzaskam 

I  pod  włos  kocura  głaskam . 

  

Jak  tupnęłam  lewą  nogą , 

Nadepnęłam  psu  na  ogon . 

Nawet  go  nie  przeprosiłam 

Taka  zła  okropnie  byłam . 

  

Mysz wyjrzała  z  mysiej  nory : 

-         Co  to  znowu  za  humory ? 

Zawołałam : -  Moja  sprawa ! 

Jesteś  chyba  zbyt  ciekawa . 

Potrąciłam stół  i  krzesło , 

co  mam  zrobić , by  mi przeszło ?! 

  

Wyszłam  z  domu na podwórze , 

Wpakowałam  się  w kałużę. 

Widać , że  mi  złość  nie  służy , 

Skoro  wpadłam  do  kałuży. 

Siedzę  w  błocie , patrzę  wkoło, 

Wcale   nie  jest  mi  wesoło… 



Nagle co  to ? 

Ktoś  przystaje 

Patrzcie !  Rękę  mi  podaje ! 

To  ktoś  mały , tam  ktoś  duży- 

Wyciągają  mnie  z  kałuży . 

Przyszedł  pies  i  siadł  koło  mnie 

Kocur  się  przytulił  do  mnie, 

Mysz  podała  mi  chusteczkę : 

-         Pobrudziłaś się troszeczkę ! 

Widzę , że  się pobrudziłam , 

Ale  za  to  złość  zgubiłam 

Pewnie  w  błocie  gdzieś  została . 

Nie  będę  jej  szukała ! 

 
 

Zadanie 2: 

Narysuj wyraz twarzy dziewczynki z wiersza oraz twarze dzieci przedstawiające 

odpowiedni nastrój: radość i smutek. 

 

 

Zadanie 3: 

• Praca z KP4.21a – rysowanie propozycji pomocy innym.  

• Praca z KP4.21b – pisanie po śladzie wyrazów, które odpowiadają stanom emocjonalnym 

osób na ilustracjach.  

 

 



ŚRODA (20.05.2020R.) 

Zadanie 1. 

„Dokończ zdanie” - zabawa o emocjach 

 Możemy wspólnie pobawić się w rodzinnym gronie w dokańczanie zdań dotyczących 

emocji. Podajemy nazwę emocji, a dziecko lub rodzic ma powiedzieć w jakiej sytuacji 

odczuwa daną emocję. 

Przykładowo: 

        Czuję się zadowolony, gdy… 

        Jest mi smutno, gdy… 

        Czuję się nieszczęśliwy, gdy… 

 

Zadanie 2. 

Wykonaj z pomocą rodzica RADOSNEGO GNIOTKA 

Do wykonania gniotka potrzebujecie: 

Balon, butelkę 500 ml, mąką ziemniaczaną lub ryż, lejek, słomkę lub wykałaczkę, włóczkę do 

zrobienia fryzury naszemu stworkowi oraz czarny marker. 

         Krok po kroku wykonanie gniotka prezentujemy na filmie umieszczonym na końcu 

postu. Na początku wsypujemy mąkę do wysokości 1/2 lub 3/4 butelki w zależności od 

wielkości balona. Najlepiej robić to przez lejek, poruszając w środku słomką lub wykałaczką, 

aby przesypywało się bez zastojów. Następnie dmuchamy balon, skręcamy go i zakładamy na 

butelkę. Teraz wystarczy butelkę obrócić w taki sposób, aby mąka przesypała się do 

nadmuchanego balona. Można to przyśpieszyć ściskając kilkukrotnie butelkę. Wypełniony 

mąką balon ściągamy z butelki, spuszczamy powoli powietrze związujemy go i zabieramy się 

za dekorowanie. Na czubku głowy naszego Pana Gniotka przywiązujemy włóczkę i rysujemy 

markerem buzię. Nasza zabawka jest już gotowa, zobacz na filmie jakie to proste(link 

poniżej). 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=2Asv1QetBms&feature=emb_title 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=2Asv1QetBms&feature=emb_title


Zadanie 3: 

• Praca z KP4.22a – łączenie kropek zgodnie z instrukcją, rysowanie linii po śladzie według 

symbolicznych wskazówek.  

• Praca z KP4.28a – kącik grafomotoryczny, pisanie po śladzie wyrazów określających 

emocje.  

• KP4, ołówek 

 

CZWARTEK (21.05.2020r.) 

Zadanie 1: 

Piosenka – Fruzia i nocne strachy? 

https://youtu.be/S1NUhP68FuQ 

 

Omówienie treści piosenki.  

Czego bała się Fruzia?  

Co robić żeby pozbyć się strachu?  

Co dzieje się ze strachem gdy się z niego śmiejemy?  

Czy w dzień też widać strachy? 

 

Zadanie 2: 

„Zabawy z lusterkiem” – gra mimiczna. Zrób do lusterka odpowiednią minę wyrażająca 

uczucia w podanych zdaniach. Przykładowe zdania: 

Dostałam wymarzony prezent. 

Zgubiłam/em ulubioną zabawkę. 

Spotkałam bardzo groźnego psa. 

 

 

Zadanie 3: 

 

• Praca z KP4.22b – kolorowanie ilustracji według kodu, określanie przyczyn zdenerwowania.  

• Praca z KP4.23a – kreślenie drogi w labiryncie, pisanie wyrazów po śladzie.  

 

PIĄTEK (22.05.2020r.) 

Zadanie 1. 

Zabawa z kodowaniem  

Potrzebna będzie plansza na początku 3X3 pola. Potem można zwiększyć stopień trudności 

oraz jakiś pionek może być guzik, nakrętka, klocek itp. 

 

https://youtu.be/S1NUhP68FuQ


 

 

 

Zaczynamy stawiając pionek na środkowym polu. Rodzic wydaje polecenia typu: 

– Do góry! 

– Na dół! 

– W bok! 

– W prawo! 

– W lewo! Itp. 

 

Zadanie 2. 

ZATAŃCZ I ZAŚPIEWAJ Z MAMĄ I TATĄ ;-) 

https://www.youtube.com/watch?v=935UBEm0gg0 

Zadanie 3: 

 

• Praca z KP4.23b – pisanie po śladzie nazw wybranych emocji.  

• Praca z KP4.28b – kącik grafomotoryczny, kolorowanie pól zgodnie z zauważoną regułą.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=935UBEm0gg0


Prosimy w miarę możliwości o dokumentowanie  prac dzieci  i przesyłanie  na adresy mailowe 

grup: 

grupa10mps2@wp.pl  

grupa9puchatek@wp.pl 

 

mailto:grupa10mps2@wp.pl
mailto:grupa9puchatek@wp.pl

