
Czwartek 7 maj 2020                                                                                         6-latki

Aktywność plastyczna:  Zajecie 2 : Mapa Polski z kolorowych nakrętek od napojów. 

Potrzebne będą: mapa fizyczna kraju, karton po opakowaniu w dużym formacie, nożyczki, 
klej, nakrętki od napojów w kolorach: żółtym, zielonym, niebieskim, pomarańczowym i 
czerwonym lub można przygotować wcześniej/powycinać razem z dzieckiem  krążki 
Bristolu  w tych kolorach. 

1. Oglądanie w albumie lub na ekranie mapy konturowej Polski.

 Dziecko wodzi palcem po granicy , po całym obwodzie . Określa jakie są kolory na 
mapie i pokazuje gdzie . Rodzic wyjaśnia dziecku znaczenie kolorów. Dziecko 
wskazuje i nazywa największe rzeki, pokazuje jeziora, tereny nizinne, wyżyny i góry   
i łączy je z odpowiednim kolorem.

2. Wspólnie z rodzicem próbuje odtworzyć/narysować kontur naszego kraju na kartonie 
o dużym formacie. Wycina po narysowany konturze. 

3. Dziecko nakleja kolorowe nakrętki  na wyciętym modelu  patrząc na mapę / można 
wprowadzić określenia kierunków północ i południe, wschód, zachód. Można 
zaznaczyć osobno stolicę i rodzinne miasto nakrętką w innym kolorze. 



Zajęcie 1: Aktywność muzyczna – Słuchanie piosenki  pt. Najpiękniejsze miejsce 
świata.

1. Pytamy dziecko o nazwę naszego miasta. 
 podział na sylaby, 
 przelicznie ich,
  wybrzmiewanie kolejnych głosek W-ł-o-c-ł-a-w-e-k
 Prosimy o wymienienie kilku charakterystycznych obiektów, zabytków w naszym mieście / 

pomocne mogą być widokówki z tymi obiektami/

2. Słuchanie nagrania piosenki Najpiękniejsze miejsce świata 
https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8

I. Są na całym świecie miasteczek tysiące
i są też wioseczki jak z bajeczki.
Tutaj bloki różne, biurowce, wieżowce,
tam domki, łąki, pola, rzeczki.

Ref. A ja mieszkam właśnie tu, tutaj tulę się do snu.
Tutaj swoje mam radości i troski.
Każde drzewo tutaj znam, każdą drogę tu i tam.
To jest mój kawałek Polski.
Najpiękniejsze miejsce świata, w prawo, w lewo, w tył i w przód!
Taki to mój mały cud!

II. Słychać tu tramwaje i gwar na chodnikach.
Gdzieś indziej, jak gdaczą sobie kurki.
W jednym miejscu śmiechy, a w drugim muzyka,
a w trzecim cicho płyną chmurki.
Ref.: A ja mieszkam…

III. Ktoś pokochał morze lub dom nad jeziorem.
Ktoś góry, gdzie czystej wody zdroje.
Ktoś pokochał ciszę i gwiazdy wieczorem.
Ja także kocham miejsce swoje.
Ref.: A ja mieszkam…
3.  Rozmowa na temat piosenki.
Pytamy dziecko:
−− O jakim miejscu jest piosenka?
−− Jakie ono jest?
−− Co to znaczy, że mamy „swój kawałek Polski”?
• Określanie nastroju i budowy piosenki.
• Określanie charakteru melodii i metrum piosenki.

 Zaznaczenie klaśnięciem pierwszej miary
1. Nauka  samodzielnego śpiewania refrenu
2. 4. Praca indywidualna.

https://www.youtube.com/watch?v=31iMeePXKM8




Aktywność fizyczna:  Zajęcie 2 : Zestaw ćwiczeń gimnastycznych :

 1. „Tańcząca piłka” – dzieci stoją na obwodzie koła, a jedno z nich w środku. Dziecko w środku koła podrzuca piłkę i 
wywołuje jedną z osób, ale bez wymawiania jej imienia. Może powiedzieć np.: Dziewczynka z kręconymi blond 
włosami, Chłopiec w czerwonym golfie. Zadaniem wywołanej osoby jest wbiegnięcie do środka koła, zanim piłka 
opadnie i złapanie jej, a także wykonanie wybranego ćwiczenia gimnastycznego, które powtórzą pozostałe dzieci. • 
piłka

 2. „Instrumenty” – dziecko wyobrażają sobie jakiś instrument i udają, że na nim grają. Jedna osoba odgrywa rolę 
dyrygenta i zaczyna dyrygować. Muzykanci śledzą pałeczkę dyrygenta i przyśpieszają albo zwalniają ruchy rąk czy 
palców. Grają w milczeniu i bez uśmiechu. Dyrygent próbuje rozśmieszyć dzieci. Muzyk, który się uśmiechnie, musi 
przestać grać. Osobę, która ma grać dyrygenta, warto wybrać jakiś czas przed zabawą, by mogła się do niej 
przygotować. Powodzenie zabawy zależy od dyrygenta, dlatego nie można nikogo zmuszać do odgrywania tej roli. • 
pałeczka

 3. „Muzyczne powitania” – włączamy  dowolną muzykę, do której dziecko swobodnie tańczy. Co pewien czas rodzic .
zatrzymuje nagranie i wydaje polecenie wykonania krótkich działań w ruchu, np.: Uściśnijcie jak najwięcej rąk, 
Uściśnijcie jak najwięcej kostek u nóg, Spójrzcie jak największej liczbie osób głęboko w oczy, Podzielcie się na grupy 
według koloru oczu.

 4. „Perkusja” – dziecko siedzą w siadzie skrzyżnym, plecy proste, ręce na kolanach. Rodzic . włącza szybką, rytmiczną 
muzykę. Dziecko  wystukują rytmy: klaszczą, uderzają w kolana, uderzają dłońmi o podłogę itp. Wykonują te 
czynności po dwa razy, potem po cztery itd. Następnie  dziecko klaszcze raz, drugie – dwa razy, trzecie – trzy itd. 

5. „Pląsy muzyczne” – zabawa relaksacyjna, masażyk. Dziecko siedzi  za rodzicem i  wykonuje masaż pleców osoby 
siedzącej przed sobą zgodnie z instrukcją .: Idą słonie (na plecach kładziemy na przemian całe dłonie), potem konie 
(piąstki), panieneczki na szpileczkach (palce wskazujące) z gryzącymi pieseczkami (szczypanie). Świeci słonko 
(zataczamy dłońmi kółka), płynie rzeczka (rysujemy linię), pada deszczyk (naciskamy wszystkimi palcami). Czujesz 
dreszczyk? (łaskoczemy).
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