PROPOZYCJA ZAJĘĆ DLA 6-LATKÓW
TEMAT TYGODNIOWY: „ŚWIĘTO MAMY I TATY”
PONIEDZIAŁEK (25.05.2020)
Temat dnia: „Moja mama”
Zadanie 1
Obejrzyj bajkę pt. „Dzień Matki”. Następnie pokoloruj laurkę dla mamy.
https://www.youtube.com/watch?v=5EDetnGiEqU

Zadanie 2
Naucz się wiersza na pamięć. Powiedz wiersz mamie wręczając upominek z okazji Dnia
Mamy.

„Dzień Mamy”
Choć serduszko moje małe,
Tobie dziś oddaję całe.
byś na zawsze pamiętała
I podziękę moją znała.
Za to wszystko coś zrobiła,
Za to żeś mnie urodziła,
I że byłaś mą ostoją,
Za to żeś jest matką moją.
Ślę życzenia a nie kwiatki
Oraz miłość na Dzień Matki.

Zadanie 3
Jako upominek z okazji Dnia Mamy możesz przygotować bukiet kwiatków.
Co będzie potrzebne:









farby w kilku kolorach
czyste kartki
kredki, flamastry
zielona bibuła
nożyczki
ołówek
pędzel
klej w sztyfcie
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Wykonaj karty pracy:
• Praca z KP4.24a – meblowanie i dekorowanie pokoju zgodnie z instrukcją, czytanie
prostych wyrazów.
• Praca z KP4.24b – czytanie tekstu z poznanych liter, pisanie wyrażeń po śladzie, rysowanie
mamy i tego, co lubi mama.

WTOREK (26.05.2020)
Temat dnia: „Mój tata”
Zadanie 1
Wysłuchaj uważnie wiersza czytanego przez rodzica i zastanów się, kto go
opowiada – dziewczynka czy chłopiec. Odpowiedz na pytania:








Jak ma na imię Twój tatuś?
Czy masz jego zdjęcia?
Jak wygląda Twój tata?
Jaki jest?
Co robisz wspólnie z nim?
Kim jest z zawodu Twój tata?
Jakie ma hobby?

„Mój tato”
Bożena Forma

Chodzimy z tatą na długie spacery,
mamy wspaniałe dwa górskie rowery.
Po parku na nich często jeździmy
i nigdy razem się nie nudzimy.
Gdy mroźna zima nagle przybywa
i ciepłym szalem wszystko okrywa,
bierzemy narty i śnieżne szlaki
wciąż przemierzamy jak szybkie ptaki.
Często chodzimy razem do kina,
lubimy obaj, gdy dzień się zaczyna.
Takiego mieć tatę to wielkie szczęście
– życzeń mu składam dziś jak najwięcej.
Zadanie 2
Wykonaj dowolną techniką pracę plastyczną pt.: „Mój tata w pracy”. Opowiedz
o swoim rysunku. Pamiętaj, że praca każdej osoby jest bardzo ważna.

Zadanie 3
Wykonaj karty pracy:
• Praca z KP4.25a – odnajdywanie różnic między ilustracjami, przeliczanie pieniędzy,
tworzenie zbiorów.
• Praca z KP4.25b – czytanie zdań opisujących tatę, pisanie po śladzie, rysowanie zgodnie z
instrukcją. • KP4,

ŚRODA (27.05.2020r.)
Temat dnia: „Brat i siostra”
Zadanie 1
„Rodzina”- opowiadanie ilustrowane ruchem. Rodzic czyta poniższą historię, dziecko
ilustruje ją gestami. Za każdym razem gdy usłyszysz słowo brat- zrób przysiad. Kiedy pojawi
się słowo siostra- podskocz. Ponadto, staraj się wykonywać ruchy opowiedziane przez
rodzica:
Pewnego dnia rodzeństwo- brat i siostra- wybrało się na spacer do parku. Wyszli ze swego
domu i zrobili 3 kroki do przodu (dziecko przesuwa się do przodu, robiąc trzy kroki).
Następnie brat zauważył ślimaka na liściu akacji i cofnął się o jeden krok. Siostra z kolei
usłyszała szelest w gałązkach bzu i przesunęła się o dwa kroki w lewo. Następnie brat z
siostrą wędrowali do parku. Zrobili pięć kroków do przodu i trzy kroki w prawo. Siostra
zauważyła nadchodzącą babcię i zrobiła jeszcze dwa kroki do przodu. Brat dołączył do niej
ale szedł inną drogą, więc wykonał dwa kroki w lewo i kolejne dwa kroki do przodu. Dzieci
szły alejką przed siebie aż spotkały się na placu zabaw. Brat z siostrą spędzili czas na wesołej
zabawie.
Zaprowadź dzieci do rodziców zgodnie z zamieszczonym kodem, pokoloruj odpowiednie
kwadraty.
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Zadanie 2.
„Maskotki” - praca plastyczna.
Wykonaj maskotkę dla brata, siostry lub rodziców. Potrzebne będą: skarpetki, włóczki,
kolorowe guziki, kolorowy papier lub materiał, klej, wstążeczki, wata do wypełnienia
skarpetki.
Wypełnij skarpetkę watą. Z włóczki o dowolnym kolorze zrób czuprynkę stworka i przyklej
ją do skarpety. Możesz związać włoski wstążką. Przyklej oczy z guzików. Z kolorowego
materiału (papieru) wytnij buźkę. Ozdób maskotkę według własnego pomysłu. Tak
przygotowaną maskotkę możesz również wykorzystać jako pacynkę w teatrzyku.
Przykładowe prace:

Zadanie 3
„Rodzina”– zabawa paluszkowa.
Usiądź, następnie wyciągnij dłoń zaciśniętą w pięść i rozpocznij zabawę:
Ten duży – to nasz dziadziuś, (wyciąga kciuk)
a przy nim babunia, (dołącza palec wskazujący)
największy to tatuś, (dołącza palec środkowy)
a przy nim mamusia. (dołącza palec serdeczny)
A to jest dziecinka mała ( dołącza mały palec)
I rodzinka moja cała! (zamykamy rączkę dziecka w piąstkę).

Wykonaj karty pracy:
• Praca z KP4.26a – odszukiwanie osób na fotografii na podstawie przeczytanych zdań oraz
tekstu przeczytanego przez N.: Ciocia Julki stoi z lewej strony mamy Julki. Siostra Julki jest
ubrana na zielono. Babcia Julki stoi z lewej strony cioci.
• Praca z KP4.26b – rozpoznawanie emocji, wymyślanie rozwiązań konfliktów pomiędzy
rodzeństwem, kontynuowanie rytmów.
• Praca z KP4.28a – kącik grafomotoryczny, pisanie po śladzie nazw członków rodziny

CZWARTEK (28.05.2020r.)
Temat dnia: „Z rodziną najlepiej”
Zadanie 1
Posłuchaj piosenki „Moja wesoła rodzinka”. Spróbuj ją zaśpiewać.
https://www.youtube.com/watch?v=9CAEhPUDlA4

„Moja wesoła rodzinka”
My rodzinę dobrą mamy,
zawsze razem się trzymamy!
I choć czasem czas nas goni,
My jak palce jednej dłoni!
Ref.: Mama, tata, siostra, brat
I ja – to mój mały świat!
Dużo słońca, czasem grad –
To wesoły jest mój świat!
Mama zawsze kocha czule,
ja do mamy się przytulę,
w bólu, żalu i rozterce,
bo mam mama wielkie serce!
Ref.: Mama, tata, siostra, brat…
Z tatą świetne są zabawy,
z nim świat robi się ciekawy!
Tata ma pomysłów wiele,
jest najlepszym przyjacielem!
Ref.: Mama, tata, siostra, brat…
Gdy napsocę i nabroję,
stoję w kącie, bo się boję!
Tata skarci, pożałuje,
a mamusia pocałuje!
Ref.: Mama, tata, siostra, brat…
Kiedy nie mam taty, mamy,
wszyscy sobie pomagamy!
I choć sprzątać nie ma komu,
jest wesoło w naszym domu!
Ref.: Mama, tata, siostra, brat…

Zadanie 2
Poćwicz rozwiązywanie zadań tekstowych. Rozwiąż „Matematyczny quiz”.

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/276efe36d4ddfb13488c1c96f9f42c44_/inde
x.html
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/9bf22f8e33a493cc5130e223b2c783e4_/index.ht
ml

Zadanie 3:
„Pajączek”– masażyk relaksacyjny. Usiądź jeden za drugim z mamą, tatą, siostrą, bratem,
babcią lub dziadkiem. Dorosły czyta wierszyk, mówiąc pokazuje ruchy jakie należy
wykonywać na plecach osoby przed nami.
Wspinał się pajączek po rynnie. „Wędrujemy” palcami od dołu ku górze po plecach. Spadł
wielki deszcz i zmył pajączka. Układamy dłonie płasko na plecach i szybko przesuwamy w
dół. Zaświeciło słoneczko. Masujemy plecy ruchem okrężnym. Wysuszyło pajączka, rynnę i
...Masujemy plecy tak długo, aż poczują ciepło. Dalej wspinał się pajączek po rynnie.
Zaczynamy masaż od początku.
Wykonaj karty pracy:
• Praca z KP4.27a – czytanie zdań, kolorowanie ramek prawidłowych podpisów ilustracji.
• Praca z KP4.27b – rysowanie po śladzie, wyklejanie obrazka kawałeczkami kolorowego
papieru.
• Praca z KZ75 – czytanie tekstu z poznanych liter.

PIĄTEK (29.05.2020r.)
Temat dnia: „Piknik rodzinny”
Zadanie 1
Obejrzyj film pt.: „Moja rodzina”.
https://www.youtube.com/watch?v=u28atnroqrY
Odpowiedz na pytania:





Kto należy do Twojej rodziny?
Czym zajmują się rodzice?
Czy masz rodzeństwo?
Co robi Twoje rodzeństwo?

Zadanie 2

Czy wiesz co to jest drzewo genealogiczne?
Drzewo genealogiczne- inaczej drzewo rodowe, jest graficznym przedstawieniem rozwoju
rodowego określonego gatunku (tym wypadku rodziny) w postaci pnia. Od pnia rozchodzą się
poszczególne odgałęzienia, linie rozwojowe. Na pniu i gałęziach drzewa umieszcza się
imiona, nazwiska, a także wizerunki osób należących do tego samego rodu.

Wykonaj drzewo genealogiczne swojej rodziny. Możesz samodzielnie narysować drzewo,
bądź skorzystaj z poniższych propozycji.

↓ ↓ ↓

Zadanie 3
Zapraszamy do zabawy ruchowej „Podskocz, jeśli usłyszysz głoskę…” Rodzic wyjaśnia
dziecku, że ma podskoczyć, kiedy usłyszy wyraz rozpoczynający się głoską np.: m. Rodzic
podaje różne słowa. Gdy słowo nie rozpoczyna się na „m”, dzieci stoją nieruchomo. Głoski
można dowolnie zmieniać.

Prosimy w miarę możliwości o dokumentowanie prac dzieci i przesyłanie na adresy
mailowe grup:
grupa10mps2@wp.pl
grupa9puchatek@wp.pl

