PROPOZYCJA ZAJĘĆ DLA 6-LATKÓW TEMAT TYGODNIOWY:
„Dzień Dziecka”

PONIEDZIAŁEK (1.06.2020r.)
Zadanie 1:
• Piosenka o prawach dziecka – wysłuchanie piosenki. Proszę o uważne wysłuchanie utworu,
która mówi nam o prawach dzieci na całym świecie. Poproszę was, żebyście podczas
słuchania postarali się zapamiętać, o jakich prawach dziecka śpiewają dzieci w piosence.
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4&list=RDMudintn3BM4&start_radi
o=1
• „Prawda – nieprawda” – zabawa ćwicząca logiczne myślenie. Rodzic wypowiada różne
zdania. Jeśli zdaniem dzieci zdanie jest prawdziwe, klaszczą, jeśli nieprawdziwe – tupią
nogami. Przykładowe zdania: – Nikt nie może mnie zmuszać do robienia złych rzeczy. –
Mogę zmusić kolegę, żeby grał ze mną w piłkę. – Nikt nie może czytać moich listów bez
pozwolenia. – Mogę bawić się tylko z kolegami, których wybierze (imię dziecka). – Mogę
uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi. – Mam prawo do tajemnic i własnego zdania. –
Mogę bawić się tylko z koleżankami, które wybierze (imię dziecka). – Nikt nie może mnie
poniżać, krzywdzić i bić.
Zadanie 2:
• Waszym zadaniem jest stworzenie plakatu, który będzie pokazywał, jakie prawa dzieci są
dla was najważniejsze. Możecie rysować, pisać, wyklejać i ozdabiać dowolnie plakat.
Podczas pracy można włączyć „Piosenkę o prawach dziecka”, wspierać dzieci, służyć radą i
pomocą, pomaga tworzyć napisy.

Zadanie 3:
• Praca z KP4.29a – dopasowywanie treści przeczytanej przez rodzica do obrazka: 1. prawo
do wychowania w rodzinie, 2. prawo do ochrony przed przemocą, 3. prawo do zabawy i
wypoczynku, 4. prawo do wyrażania własnych poglądów, 5. prawo do opieki zdrowotnej,
6. prawo do edukacji.
• Praca z KP4.29b – odczytywanie krótkich zdań, łączenie ich z odpowiednimi obrazkami,
rysowanie swoich obowiązków w domu i podczas zajęć.

WTOREK (2.06.2020r)
Zadanie 1:
• Dzieci świata – słuchanie wiersza Wincentego Fabera. W trakcie czytania tekstu rodzic
pokazuje dzieciom miejsca na mapie świata, z których pochodzą bohaterowie wiersza.

"Dzieci świata" Wincenty Faber
W Afryce w szkole na lekcji,
Śmiała się dzieci gromada,
Gdy im mówił malutki Gwinejczyk,
Że gdzieś na świeci śnieg pada.
A jego rówieśnik Eskimos,
Tez w szkole w chłodnej Grenlandii,
Nie uwierzył, że są na świecie
Gorące pustynie i palmy.
Afryki, ani Grenlandii
My także jak dotąd nie znamy,
A jednak wierzymy w lodowce,
W gorące pustynie, w banany.
I dzieciom z całego świata,
chcemy ręce uścisnąć mocno
i wierzymy, że dzielni z nich ludzie,
jak i z nas samych wyrosną.
Rozmowa na temat wiersza: Z jakich stron świata pochodziły dzieci z wiersza? Dzieci starają się podać
nazwy narodowości. Dzieci przy pomocy rodzica pokazują na mapie świata lub globusie skąd
pochodziły dzieci. Z czego śmiały się afrykańskie dzieci? W co nie uwierzyli Eskimosi? Co łączy
wszystkie dzieci na świecie?

Zadanie 2:
• „Mój portret” – dzieci przeglądają się w małych lusterkach, zwracając uwagę na kolor
włosów, oczu, uczesanie, cechy charakterystyczne (pieprzyk). Wymyślają i pokazują w
lusterku różne miny wyrażające radość, smutek, strach, zdziwienie, złość. Rodzic omawia
sposób wykonania portretu (dzieci będą rysować tylko głowę i ramiona). Wyróżnia z dziećmi
części głowy, twarzy, szyję, ramiona. Dzieci rysują swoje portrety kredkami świecowymi na
okrągłych kartonach (z kartonu A4 wycinamy jedno duże koło). Gotowe portrety podpisują
swoim imieniem samodzielnie lub przy pomocy rodzica.

Zadanie 3:
• Praca z KP4.30a – uzupełnianie ilustracji nalepkami, rozmowa na temat praw dziecka.
• Praca z KP4.30b – uzupełnianie tabeli nalepkami, czytanie zdań z poznanych liter,
zapisywanie i obliczanie działania.

ŚRODA (3.06.2020r.)
Zadanie 1.

Obejrzyj filmik z linku. Przyjrzyj się uważnie czym się różnią dzieci z różnych stron świata.
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0

Zadanie 2.
 Połącz w pary dziewczynkę i chłopca tego samego pochodzenia.- karta pracy

Zadanie 3:
• Praca z KP4.31a – odszukiwanie obrazków postaci na podstawie ich sylwet.
• Praca z KP4.31b – odnajdywanie wspólnych cech dzieci na zdjęciach, rysowanie symboli.
CZWARTEK (4.06.2020r.)
Zadanie 1:
• Moja fantazja – wysłuchanie nagrania piosenki i omówienie jej treści.
https://www.youtube.com/watch?v=fJKRESz8ZhE
Po wysłuchaniu piosenki rodzic zadaje dzieciom pytania: Jakie było szkiełko z piosenki? Co
sprawiło, że można było dolecieć aż do gwiazd? Jak inaczej możemy nazwać fantazję?
Rodzic odtwarza jeszcze raz nagranie piosenki, a dzieci starają się zaśpiewać refren. Rodzic
przeprowadza z dziećmi rozmowę na temat marzeń. Zadaje pytania: Co to są marzenia? Czy
wy macie jakieś marzenia? Czy wszystkie marzenia się spełniają? Czy marzenia są
potrzebne? rodzic zwraca uwagę, że wszyscy mamy marzenia, ale nie wszystkie mogą się
spełnić.
 Spróbuj nauczyć się refrenu tej piosenki.

Zadanie 2:
Narysuj swoje największe marzenie. Praca techniką dowolną np. farbami, kredkami,
pastelami.

Zadanie 3:
• Praca z KP4.32a – podawanie nazw obrazków, odczytywanie wyrazów, łączenie ze sobą
tych, które się rymują, rysowanie schematu skrzydła motyla.
• Praca z KP4. 32b – rysowanie po śladzie, kolorowanie obrazka.
PIĄTEK (5.06.2020r.)
Zadanie 1:
Zabawa z rodzicami lub starszym rodzeństwem.
1. „Rzeka słów” – zabawa z Indii (Azja). Rodzic ustala zakres słów, np. zwierzęta, rośliny.
Podaje pierwsze słowo, a dzieci dodają kolejne. Każde słowo musi zaczynać się głoską, którą
kończyło się poprzednie, np. tygrys – smok. Kto w ciągu 10 sekund nie poda wyrazu, odpada
z gry. Także w Polsce dzieci często grają w tę grę i nazywają ją „Podaj słowo”.
2. „Ciepło – zimno” – zabawa z Liberii (Afryka). Jedna osoba chowa jakiś przedmiot i daje
wskazówki pozostałym – w wersji polskiej słowami: „ciepło”, jeśli dana osoba zbliża się do
przedmiotu, lub „zimno”, jeśli się od niego oddala; w wersji z Liberii miejsce ukrycia
przedmiotu sygnalizuje się nie słowami, ale klaskaniem z różnym natężeniem, w zależności
od odległości kryjówki.

Zadanie 2.
„enchoque” (czyt. enczioke) – praca plastyczna, wykonanie zabawki pochodzącej z Boliwii.
Rodzic wyjaśnia, że Boliwia leży w Ameryce Południowej, jest ponad trzy razy większa niż
Polska, mieszkają tam Indianie. Może pokazać ten kraj na mapie. Następnie proponuje
dzieciom wykonanie enchoque. Oryginalne enchoque składa się z drewnianego kijka i
drewnianej kuli połączonych sznurkiem. W kuli jest wydrążony otwór. Gracz trzyma kijek i
stara się, podrzucając kulkę w powietrze, nadziać ją na patyk. Enchoque można zrobić z
papierowego lub plastikowego kubeczka, kawałka cienkiego sznurka i folii aluminiowej (ew.
z orzechem włoskim w środku). Dzieci odcinają ok. 50–60 cm sznurka, końcówkę kładą na
kawałku folii aluminiowej, a następnie zgniatają folię tak, by powstała kulka, a sznurek
trzymał się w środku. Rodzic robi grubą igłą lub szpikulcem otwór w dnie kubeczka,
przewleka nitkę i zawiązuje supeł.

Zadanie 3:
• Praca z KP4.33a – pisanie wyrazów po śladzie, łączenie zdjęcia z podpisem, kolorowanie.
odnalezienie w książkach i albumach informacji na temat zabaw dzieci z różnych krajów.
• Praca z KP4.33b –układanie wyrazów z rozsypanki literowej, łączenie wyrazów z
obrazkami.

