
PROPOZYCJA ZAJĘĆ DLA 6-LATKÓW TEMAT TYGODNIOWY: 

„DBAMY O NASZĄ PLANETĘ” 

PONIEDZIAŁEK (20.04.2020) 

 Temat dnia: Ekoprzyjaciele  

Zadanie 1: Posłuchaj wiersza „ Nowa moda”- M. Strzałkowskiej i odpowiedz na pytania: 

-  Jakie plany miała rodzina występująca w wierszu? Ilu było członków tej rodziny? Czy potraficie ich 

wymienić? Jakimi środkami transportu chcieli pojechać na wycieczkę? Ile środków transportu 

wymienili członkowie rodziny? Dlaczego wybrali rowery? Co znaczy słowo „moda”? Co oznacza 

słowo „ekologiczny”? 

                                                       Nowa Moda 

W domu Oli oraz Ali 

wszyscy razem się zebrali, 

aby wspólnie pogawędzić, 

jak sobotę miło spędzić. 

Uradzili, jedząc ciasto, 

że pojadą gdzieś za miasto, 

lecz z powodu tej wycieczki 

do solidnej doszło sprzeczki. 

– Autem! – mówi wujek Tadek. 

– Na motorach! – woła dziadek. 

Na to babcia: – Autobusem! 

Mama: – Lepiej minibusem! 

Ala z Olą grzmią donośnie, 

że taksówką jest najprościej. 

Tylko tata głową kiwa, 

po czym nagle się odzywa: 

– Samochody, autobusy, 

motocykle, minibusy – 

każdy z nich okropnie smrodzi, 

a to naszej Ziemi szkodzi. 

Po co spalin jej dokładać? 

Lecz jest na to dobra rada – 

pojedziemy rowerami, 

bo nie trują spalinami. 

Poprzez lasy, łąki, pola 

pędzi Ala, za nią Ola, 

mama, tata, babcia, dziadek, 

a na końcu wujek Tadek. 

Nowa moda jest w rodzinie 

i rodzina z tego słynie, 

że w sobotę się wybiera 

na wycieczkę na rowerach. 

Ziemia też oddychać musi, 

bo inaczej się udusi. 

 

Zadanie 2:  Z jak zegar- prezentacja litery na planszy z monografią litery „Z”. Następnie proszę o 

wykonanie zadań z książki: 



 

Praca z KP4.1a- kolorowanie wskazówek, szukanie takich samych podpisów.  

Praca z KP4.1b- wykreślanie liter z nazwami obrazków, odczytywanie hasła, pisanie litery Z, z po 
śladzie.  

 

Zadanie 3: „Jakie to słowo?”- zabawa językowa. Proszę wypowiadać słowa zawierające głoskę z i 

prosić dzieci by określiły na którym miejscu słyszą w nim głoskę z (na początku czy w środku). 
Przykłady słów: z-egar, zło-m, ga-zda, zebr-a, nazw-a, groz-a.  

 

WTOREK (21.04.202) 

Temat dnia:  Ziemia to nasz dom 

Zadanie 1: Głoski w moim imieniu” – Proszę poprosić  dzieci, aby policzyły samodzielnie głoski, 

które tworzą ich imię. Po sprawdzeniu niech  dziecko, zapisze na kartce cyfrę, która oznacza liczbę 
głosek w imieniu. A następnie niech spróbuje policzyć i zapisać za pomocą cyfry ilość głosek z imion 

reszty domowników. W ten sposób można sprawdzić i podzielić na zbiory osoby o tej samej liczbie 

głosek. 
 

Zadanie 2: Ćwiczenia gimnastyczne: 

„Planety” – rytmiczne poruszanie się do melodii. Dzieci wyobrażają sobie, że doleciały rakietą na inną 

planetę i spotkały jej mieszkańca. Rytmicznie poruszają się do melodii. Gdy piosenka ucichnie, 
podchodzą do innego członka rodziny  i wymyślają przyjazny gest powitalny. (proszę puścić dowolną 

piosenkę lubianą przez dziecko)  

 „Orbity” – tor przeszkód z elementami gimnastycznymi. Dzieci startują z miejsca wyznaczonego 
przez rodzica. Najpierw idą raczkiem, potem robią trzy przysiady, kładą woreczek ryżu na głowę, 

przechodzą z nim po wyznaczonej linii, zdejmują woreczek i przechodzą pod krzesełkiem, po czym na 

czworakach zmierzają do mety.  
 

Zadanie 3: Wykonaj prace plastyczną „Eko planeta”, za pomocą :puchnących farbek”(potrzebne 

będą: pianka (od taty)do golenia, barwniki spożywcze, lub farbki w kolorach niebieskim i zielonym: 

piankę łączymy z farbką/barwnikiem i mamy „puchnące farbki”).  Niebieski to oczywiście morza i 

oceany, natomiast zielony - poszczególne kontynenty widziane z lotu ptaka. Farbki nakładamy 

pędzelkiem  na wydrukowaną kulę ziemską i obserwujemy jak pęcznieją w trakcie malowania.  



Prosimy o wysyłanie zdjęć prac dzieci na maile do wychowawców grup (maile podane są na 

ostatniej stronie). 

                             

 

  



 

ŚRODA (22.04.202) 

Temat dnia: Segregujemy odpady 

Zadanie 1: Proszę obejrzeć film, a następnie w praktyce proszę wspólnie z dziećmi postarać się 

segregować śmieci zgodnie z ich przeznaczeniem. 

  https://www.youtube.com/watch?v=czN_dlTdPZ0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=czN_dlTdPZ0


Zadanie 2: Proszę przyporządkować odpowiednie rzeczy do danego pojemnika.  

 

 



 
 

Zadanie 3: Pobawcie się rytmicznie, próbując wyklaskiwać lub wytupywać fragment wiersza  D. 
Klimkiewicz, W. Drabik-  Co to jest ekologia?-  zgodnie z analizą sylabową.  

 To na-u-ka o zwie-rza-kach,  

la-sach, rze-kach, lu-dziach, pta-kach.  
Mó-wiąc krót-ko, w pa-ru zda-niach,  

o wza-jem-nych po-wią-za-niach  

mię-dzy na-mi, bo to wszyst-ko  

to jest na-sze śro-do-wis-ko. 

 

 

CZWARTEK (23.04.2020) 

Temat dnia: Skąd się bierze prąd? 

Zadanie 1: Proszę przeczytać dzieciom opowiadanie pt.: „Pstryk” G. Kasdepke  
 Podczas słuchania opowiadania postarajcie się zapamiętać, jak nazywali się jego bohaterowie i kim 

byli. Spróbujcie też zapamiętać, jakie ważne informacje o bezpieczeństwie chłopiec przekazał 
Juniorowi.  

Pstryk 

 

 

Na elektryczne urządzenia lepiej uważać…  
– Uważaj, teraz będzie się działo – mruknął Dominik, włączając elektryczny czajnik. Zanim Junior 

zdążył podkulić ogon, w całym domu błysnęło, huknęło – a potem zapadła ciemność. I cisza. Przestało 

grać radio, przestały pracować lodówka i pralka, przestał działać komputer i nawet Junior przestał 
sapać, choć nie był przecież na prąd. Widać wszystko to zrobiło na nim spore wrażenie. Pierwsza 

odezwała się babcia Marysia.  

– Dominik! – zawołała z dużego pokoju. – To twoja sprawka?!  

– Prowadzę wykład – odkrzyknął dyplomatycznie Dominik.  



– O czym?! – głos babci dochodził już z korytarza. – Nie mów, że o elektryczności!  

– Mogę nie mówić… – mruknął Dominik.  

– Hau! – dodał mu otuchy Junior.  
Zza drzwi dobiegł ich szelest, trzask, odgłosy majstrowania przy elektrycznych korkach – i naraz z 

głośnika radia popłynęła muzyka, a lodówka wzdrygnęła się jak po przebudzeniu z krótkiej drzemki i 

znowu zaczęła pracować. Dominik i Junior zmrużyli oczy.  
– Przecież tata ci mówił – zasapała babcia, wchodząc do kuchni – żebyś nie włączał tego czajnika, 

gdy pracuje pralka, tak?! Jutro przyjdą elektrycy i wszystko naprawią! A na razie trzeba uważać! Bo 

przewody elektryczne w tym mieszkaniu są za słabe, i to dlatego! Chcesz wywołać pożar?!  

– Hau! – uspokoił ją Junior.  
Ale babcia Marysia nie była uspokojona; zakazała Dominikowi zabaw w kuchni, przez co dalsza 

część wykładu musiała się odbyć w łazience.  

– Tak, z elektrycznością nie ma żartów – westchnął Dominik.  
– Na przykład najgłupsze, co można zrobić, to suszyć sobie włosy w wannie. Bo jakby suszarka 

wpadła do wanny, to…  

Junior zawył rozpaczliwie, dając do zrozumienia, że wie, co by się stało, gdyby suszarka wpadła do 
wanny.  

– Tak samo głupie – kontynuował Dominik – jest wtykanie różnych przedmiotów do dziurek od 

kontaktu! Albo przecinanie przewodów elektrycznych! Jeżeli zobaczę kiedyś, że to robisz, to koniec, 

zakaz wychodzenia na spacery!  
Junior, gdyby to było możliwe, podwinąłby nie tylko ogon, ale i uszy, nos oraz całego siebie.  

– Niemądrze jest także – ciągnął zadowolony z siebie Dominik – ciągnąć za kabel jakiegoś 

urządzenia, żeby je wyłączyć, bo łatwo taki kabel przerwać! Ani podłączać zbyt wielu urządzeń do 
jednego gniazdka! I, i… słuchasz mnie?  

– Hau… – odszczeknął zrezygnowany Junior.  

– No tak, może to za dużo jak na jeden raz – zgodził się Dominik. – Najważniejsze jest jedno: nie 

wolno bawić się elektrycznością! Zrozumiałeś?  
– Hau! – zapewnił Junior. Po czym podskoczył wysoko, pstryknął nosem wyłącznik światła – i 

wykład został zakończony.  

O elektryczności można mówić jeszcze długo. Czas, start! 

Zadanie 2:  Ćwiczenia gimnastyczne – ruletka wylosuj kilka ćwiczeń i je wykonaj. 
https://wordwall.net/pl/resource/1158162/rehabilitacja-ruchowa/ruchowa-ruletka 

 

Zadanie 3: Bezpieczny przedszkolak” – praca plastyczna Potrzebne będą duża kartka papieru, 

mazaki, klej, nożyczki, papier kolorowy i gazetki reklamowe z marketów ze sprzętem AGD. 
Zadaniem dzieci jest stworzyć obrazkowe zasady korzystania z urządzeń elektrycznych. Jeśli dzieci 

będą potrzebowały wsparcia,  można  przeczytać odpowiedni fragment opowiadania Pstryk raz 

jeszcze.  

 

PIĄTEK(24.04.2020) 

Temat dnia: Wiem jak chronić moją planetę 

Zadanie 1: „Mniej czy więcej?” – zabawa matematyczna.  Proszę przedstawić opowieść ilustrując ją 

przedmiotami: W pewnym domu stały dwa kosze na śmieci (  dwie miski, pudełka lub koszyki). W jed-

nym z nich leżały trzy butelki (wkładamy 3 puste butelki do jednego pojemnika), w drugim pięć butelek 

(5 pustych butelek do drugiego). W którym koszu było więcej butelek? Dzieci wskazują prawidłową 

odpowiedź, kontynuując opowieść zadajemy kolejne pytanie: Wielka szufla śmieciarki otwiera się 

szeroko w tę stronę, gdzie jest więcej śmieci. Jak myślicie, w którą stronę się otworzy? W ten sposób 

określmy pojęcia „więcej” i” mniej”. Aby utrwalić schemat zadania stwórzcie swoją opowieść.   

https://wordwall.net/pl/resource/1158162/rehabilitacja-ruchowa/ruchowa-ruletka


Dla lepszego utrwalenia proszę spróbować wykonać również zadania z książki; 

Praca z KP4.4a – pisanie po śladzie znaków < i >, porównywanie liczby obiektów i zapisywanie 

rozwiązania znakami < i >. 

Praca z  KP4.4b – układanie historyjki obrazkowej, przeliczanie obiektów w zbiorach, pisanie cyfr i 

znaków < i >. 

 

 

Zadanie 2: Proszę spróbować przeprowadzić eksperyment pt: „Oczyszczalnia ścieków”, na 

podstawie którego dzieci poznają znaczenie pojęcia „filtr” i „filtrowanie”.  

Potrzebne będą dwa słoiki, w jednym z nich umieszczamy (wodę zmieszaną z ziemią z doniczki, 

małymi kawałkami folii i opakowań, olejem), a na drugi słoiczek nakładamy gazę i mocujemy ja za 

pomocą gumki recepturki. Następnie prosimy dzieci aby przelały wodę z pierwszego słoika do 

drugiego  i opowiedziały co zaobserwowały. Dla jasności tłumaczymy, że gaza to filtr i na takiej 

zasadzie właśnie działają oczyszczalnie ścieków, tylko tam wykorzystywane są już profesjonalne 

sprzęty. A może uda Wam się stworzyć podobny eksperyment z wykorzystaniem innych 

przedmiotów, kto wie? Miłej zabawy.                 

 



Zadanie 3: Proszę wykonać kartę pracy zgodnie z poleceniem:

 
 

 

 

 

 

 

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


 

 

 


