
ZESTAW AKTYWNOŚCI NA TYDZIEŃ od 18.05- 22.05.2020r. 

 oddział VI ,,Nutki’’- 5 i 6 latki 

do realizacji przez dziecko przy wsparciu rodziców 

 

Temat kompleksowy: Mama jest najważniejsza 

Termin realizacji: od18.05- 22.05.2020r. 

Dzień tygodnia PONIEDZIAŁEK 
Obszar podstawy 

programowej 
Zadanie/aktywność  

Sytuacja edukacyjna 

pomoce 

I. Fizyczny Podczas czynności higienicznych – nadzo-

rowanie etapów mycia rąk – podciągnięcie 

rękawów, odkręcenie wody, zmoczenie rąk, 

namydlenie i mycie, spłukanie, zakręcenie 

kranu, wytarcie rąk,  rozwijanie nawyku i 

potrzeby codziennego mycia się w konkret-

nych sytuacjach: po powrocie z zabaw na 

świeżym powietrzu, po korzystaniu z toa-

lety, po zabawach ruchowych i plastycz-

nych,  przed posiłkami i bezpośrednio po 

nich. 

Zabawa ruchowa „Pszczółka”- zrób kilka 

średnich kulek z papieru. Porozrzucaj je po 

całym pokoju. Poproś mamę o klamerkę do 

prania. Zamień się w pszczółkę, która 

zbiera z kwiatków nektar (kulki papieru) za 

pomocą klamerki i umieszczaj go na pla-

sterku miodu (talerzyk). 

 

 

II. Emocjonalny Zabawa „Co pokazuję” – dziecko nazywa 

emocje pokazywane przez rodzica ruchem, 

gestem mimiką 

 

 

III. Społeczny ,,Dzienniczek osiągnięć " - dziecko wspól-

nie z rodzicem tworzy dzienniczek do któ-

rego wspólnie będą zapisywać  różne czyn-

ności, które udało się dziecku dobrze wyko-

nać np. posprzątać zabawki, zjeść potrawę, 

której nie lubi, zgodnie bawić z rodzeń-

stwem, zawiązać sznurowadła, zapiąć gu-

ziki lub suwak, nie przeszkadzać mamie w 

pracy i rodzeństwu w odrabianiu lekcji . W 

dzienniczku osiągnięć można zapisywać 

sukcesy wszystkich członków rodziny.     

 



Ustalenie dyżurów w rodzinie  np. kto 

wynosi śmieci, kto nakrywa do stołu – 

dziecku przydzielamy zadanie raz na 

tydzień 

 

IV. Poznawczy  Jak mama uratowała księżyc – słuchanie 

opowiadania, zabawy językowe i logiczne,   

-dziecko odpowiada na pyt.  
-Co by było, gdyby mama nie pomogła 

księżycowi? Rodzic zachęca dziecko do 

podawania wielu pomysłów, również 

żartobliwych. Czy dziecko też może  być 

ratownikiem  dla mamy, czy może  jej 

pomagać? 
 KP4 s. 34–35( 6-l- układanie historyjki 

obrazkowej, 

KP4s26 ( 5-l) –okazywanie miłości mamie  

,,Moja mama ‘’- rysowanie kredkami 

postaci mamy z uwzględnieniem proporcji 

ciała ,koloru oczu, włosów ,sposobu 

ubierania się itp 
 

 

 

 

 

 

Dzień tygodnia WTOREK 

Obszar podstawy 

programowej 
zadanie 

Sytuacja edukacyjna 

pomoce 

I. Fizyczny Podczas czynności higienicznych – 

nadzorowanie etapów mycia rąk przy 

piosence "Cztery słonie, zielone 

słonie"  – podciągnięcie rękawów, 

odkręcenie wody, zmoczenie rąk, 

namydlenie i mycie, spłukanie, 

zakręcenie kranu, wytarcie rąk. 

Nadzorowanie szczotkowania zębów 

- wlanie wody do kubka, zmoczenie 

szczoteczki pod kranem, nałożenie 

niewielkiej ilości pasty na 

szczoteczkę, wypłukanie jamy ustnej, 

dokładne szczotkowanie zębów (ok. 3 

min.), wypłukanie jamy ustnej, 

dokładne umycie kubka i szczoteczki 
Zabawa ruchowa „Pszczółka”- powt. 

zabawy 

 

II. Emocjonalny Zabawa „Co pokazuję” – dziecko 

nazywa emocje pokazywane przez 

rodzica ruchem, gestem mimiką 

 



 

III. Społeczny ,,Dzienniczek osiągnięć " -  kontynu-

acja zapisywania  różnych czynności, 

które udało się dziecku dobrze wyko-

nać np. posprzątać zabawki, zjeść po-

trawę, której nie lubi, zgodnie bawić z 

rodzeństwem, zawiązać sznurowadła, 

zapiąć guziki lub suwak, nie prze-

szkadzać mamie w pracy  i starszemu 

rodzeństwu w odrabianiu lekcji.  W 

dzienniczku osiągnięć można zapisy-

wać sukcesy wszystkich członków ro-

dziny.    Pełnienie wyznaczonego dy-

żuru. 
 

 

 

IV. Poznawczy Jak nasza mama odczarowała 

wielkoluda-słuchanie opowiadania- 

zał.3 - dziecko opowiada, co się 

wydarzyło, kim był wielkolud, 

dlaczego stał się wielkoludem, jak 

mama go odczarowała, co to znaczy 

być zarozumiałym.  
  Puszczamy bańki mydlane .  

Podczas zabawy dziecko zastanawia 

się, czy nie powinno wydmuchać z 

siebie odrobiny zarozumiałości.                                                      
 KP4 s. 36–37( 6-l),KPs.27-28 ( 5l) 

Lubimy liczyć –zabawa 

matematyczna zał.4 

Poznanie litery „ń”. Cele: – 

rozpoznaje i nazywa literę „ń”  – 

czyta wyrazy z literą „ń” wg 

wskazówek poznanych wcześniej -

KP4 s. 86( 6-l) 
 

 
 

 
 

 

 

Dzień tygodnia ŚRODA 

Obszar podstawy 

programowej zadanie 

Sytuacja 

edukacyjna 

pomoce 

I. Fizyczny Podczas czynności higienicznych – 

nadzorowanie etapów mycia rąk przy piosence 

"Cztery słonie, zielone słonie"  – podciągnięcie 

rękawów, odkręcenie wody, zmoczenie rąk, 

namydlenie i mycie, spłukanie, zakręcenie 

kranu, wytarcie rąk. Nadzorowanie 

szczotkowania zębów - wlanie wody do kubka, 

zmoczenie szczoteczki pod kranem, nałożenie 

 



niewielkiej ilości pasty na szczoteczkę, 

wypłukanie jamy ustnej, dokładne 

szczotkowanie zębów (ok. 3 min.), wypłukanie 

jamy ustnej, dokładne umycie kubka i 

szczoteczki 
 

Zabawa ruchowa „Pszczółka”- powt. zabawy 

II. Emocjonalny Zabawa „Co pokazuję” – dziecko nazywa 

emocje pokazywane przez rodzica ruchem, 

gestem mimiką 
 

 

III. Społeczny ,,Dzienniczek osiągnięć " -  kontynuacja za-

pisywania  różnych czynności, które udało się 

dziecku dobrze wykonać np. posprzątać za-

bawki, zjeść potrawę, której nie lubi, zgodnie 

bawić z rodzeństwem, zawiązać sznurowadła, 

zapiąć guziki lub suwak, nie przeszkadzać 

mamie w pracy. W dzienniczku osiągnięć 

można zapisywać sukcesy wszystkich człon-

ków rodziny.    Pełnienie wyznaczonego dy-

żuru. Stosowanie zwrotów grzecznościowych 

w różnych sytuacjach w ciągu dnia 

Kontynuacja nauki wiązania sznurowadeł na 

kokardkę ( 6-l) 

 

 

 

 

IV. Poznawczy ,,Dla mamy”- nauka piosenki dla mamy- zał.5 

„Kwiat dla mamy” potrzebne materiał; papier 

kolorowy, bibuła,  długa wykałaczka, klej, 

nożyczki. 
Odrysuj cztery serca i wytnij, złóż na pół i sklej, 

wykałaczkę posmaruj klejem i obłóż paskiem 

zielonej bibuły, wytnij dwa listki i przyklej. 

„Laurka dla mojej mamy”- karta pracy 

wykonanie według własnego pomysłu z 

użyciem dostępnych materiałów plastycznych. 
 

Rozsypanka literowa- układanie zdań z 

podanych wyrazów- karta pracy. 
KP4 s. 38–39 ( 6-l) i KP4s29 (5-l) 

 

 

kol-laurki-6-m.pdf

 

kol-laurki-2-m.pdf

 

 

 

 

Dzień tygodnia CZWARTEK 

Obszar podstawy 

programowej 
zadanie 

Sytuacja 

edukacyjna 



pomoce 

I. Fizyczny Podczas czynności higienicznych – 

nadzorowanie etapów mycia rąk przy piosence 

"Cztery słonie, zielone słonie"  – podciągnięcie 

rękawów, odkręcenie wody, zmoczenie rąk, 

namydlenie i mycie, spłukanie, zakręcenie 

kranu, wytarcie rąk. Nadzorowanie 

szczotkowania zębów - wlanie wody do kubka, 

zmoczenie szczoteczki pod kranem, nałożenie 

niewielkiej ilości pasty na szczoteczkę, 

wypłukanie jamy ustnej, dokładne 

szczotkowanie zębów (ok. 3 min.), wypłukanie 

jamy ustnej, dokładne umycie kubka i 

szczoteczki 
 

 „Woda, ziemia, powietrze, ogień”– zabawa 

aktywizująca. Rodzic rzuca lub toczy piłkę do 

dziecka, wypowiada  głośno nazwę jednego z 

żywiołów woda, ziemia, powietrze lub ogień. 

Dziecko łapie piłkę musi wymienić zwierzę, 

które żyje w danym środowisku (w wodzie, na 

lądzie, w powietrzu). Jeżeli się pomyli daje 

fant. Na hasło ogień! – nie należy chwytać 

piłki, w przeciwnym razie również daje się 

fant. 

 

 

II. Emocjonalny Określenie swoich emocji – wybór  słoneczka 

lub chmurki załącznik podany wcześniej 
 

 

III. Społeczny ,,Dzienniczek osiągnięć " -  kontynuacja zapi-

sywania  różnych czynności, które udało się 

dziecku dobrze wykonać np. posprzątać za-

bawki, zjeść potrawę, której nie lubi, zgodnie 

bawić z rodzeństwem, zawiązać sznurowadła, 

zapiąć guziki lub suwak, nie przeszkadzać ma-

mie w pracy . W dzienniczku osiągnięć można 

zapisywać sukcesy wszystkich członków ro-

dziny.    

 Pełnienie wyznaczonego dyżuru. 

Kontynuacja nauki wiązania sznurowadeł na 

kokardkę ( 6-l) 

 

 

 

IV. Poznawczy Mama Zosi jest ekspedientką – robimy 

zakupy – zab. matematyczna- zał.6 (dla 6-

latków i chętnych 5-latków) 

Dokończ rysować motyle- kończenie zadań 

graficznych KP4s 41 (6-l).Odszukaj właściwą 

drogę KP4s.30 ( 5-latki) 

 



Wycinanie nożyczkami ilustracji z 

kolorowych gazet. Tworzenie obrazków z 

wyciętych elementów. 

 

Dzień tygodnia PIĄTEK 

Obszar podstawy 

programowej 
zadanie 

Sytuacja edukacyjna 

pomoce 

I. Fizyczny Podczas czynności higienicznych – 

nadzorowanie etapów mycia rąk przy 

piosence "Cztery słonie, zielone słonie"  – 

podciągnięcie rękawów, odkręcenie wody, 

zmoczenie rąk, namydlenie i mycie, 

spłukanie, zakręcenie kranu, wytarcie rąk. 

Nadzorowanie szczotkowania zębów - wlanie 

wody do kubka, zmoczenie szczoteczki pod 

kranem, nałożenie niewielkiej ilości pasty na 

szczoteczkę, wypłukanie jamy ustnej, 

dokładne szczotkowanie zębów (ok. 3 min.), 

wypłukanie jamy ustnej, dokładne umycie 

kubka i szczoteczki 

 

„Woda, ziemia, powietrze, ogień”– powt. 

zabawy 

 

II. Emocjonalny Zabawa „Słoneczna kanapa” - wymyślamy   

komplement dla każdego członka rodziny, 

który na ten moment siada na kanapie 
 

 

 

III. Społeczny Stosowanie zwrotów grzecznościowych w róż-

nych sytuacjach w ciągu dnia 

,,Dzienniczek osiągnięć " -  kontynuacja za-

pisywania  różnych czynności, które udało się 

dziecku dobrze wykonać np. posprzątać za-

bawki, zjeść potrawę, której nie lubi, zgodnie 

bawić z rodzeństwem, zawiązać sznurowadła, 

zapiąć guziki lub suwak, nie przeszkadzać 

mamie w pracy  i rodzeństwu w odrabianiu 

lekcji . W dzienniczku osiągnięć można zapi-

sywać sukcesy wszystkich członków rodziny.   
 Pełnienie wyznaczonego dyżuru. 

Kontynuacja nauki wiązania sznurowadeł na 

kokardkę ( 6-l) 

 

 

IV. Poznawczy Rysowanie z użyciem szablonów -

obrysowywanie przedmiotów np. klocków, 

własnej dłoni, lalki itp. np. rodzic rysuje 

szablon kwiatka, samochodu itp., wycina , a 

dziecko odrysowuje je na kartce 

 



0- nauka wiersza na pamięć – nauka 

okazywania wdzięczności za trud 

wychowania, zał.7 
KP4s 40 ( 6-l) i  KP4s.31 (5-l) 

Teksty do czytania- dla chętnych dzieci- karta 

pracy 

 

 

Załącznik 5 piosenka dla mamy   

https://www.youtube.com/watch?v=TrgNO45oMME-piosenka  

 

Prosimy utrwalać nominały  polskich pieniędzy oraz systematycznie czytać z 6-latkami. 

 

Kontakt z nauczycielem umożliwiony jest za pomocą poczty elektronicznej 

nauczyciel.mp6@wp.pl 

Opracowały: B. Jakubowska i A Wałczuk . 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TrgNO45oMME-piosenka
mailto:nauczyciel.mp6@wp.pl

