
ZESTAW ZABAW I  ĆWICZEŃ DLA DZIECI 6-LETNICH 

14.04-17.04.2020 

TEMAT TYGODNIA: KWIECIEŃ NA ŁĄCE I W OGRODZIE 

 

14.04.2020 

 

1. Słuchanie wiersza H. Ożogowskiej ,, Kwiecień plecień” 

(Rodziców prosimy o przeczytanie wiersza). 

 

 Pytały się pąki drzewa:  

-Czemu słonko to dogrzewa, 

 to się w chmury ciemne kryje i deszcz lunie , wiatr zawieje ? 

 Chciałyśmy się zazielenić, a tu zimno jak w jesieni!…  

Na to drzewo im odpowie:  

-Znacie o kwietniu przysłowie?  

Kwiecień – plecień, bo przeplata trochę zimy, trochę lata. 

 

2. Swobodna rozmowa na temat wiersza: 

- zapoznanie z przysłowiem “Kwiecień – plecień , bo przeplata         

trochę zimy, trochę lata” 

 

3. Zabawa matematyczna „Tworzymy kwiaty”- doskonalenie     

umiejętności dodawania i odejmowania. 

 

Do zabawy potrzebujemy:  

- 2 kolorowe, papierowe koła i 8 półkoli - (do wykonania kół można            

wykorzystać np. szklanki o różnych średnicach) - dziecko        



odrysowuje szablon i wycina 2 koła większe i 8 kółek mniejszych;           

kolejno wszystkie mniejsze składa na pół, tworząc półkola.  

- dwie kostki do gry 

- dzieci siadają przy stole, wybierają po jednym kartonowym kole w          

dowolnym kolorze - obok na tacy leżą papierowe półkola 

- Rodzice umawiają się z dziećmi, że będą tworzyć kwiaty          

ośmiopłatkowe  

- dzieci na przemian z Rodzicem rzucają jednocześnie dwoma         

kostkami  

- jeśli po dodaniu oczek z obu kostek otrzymują liczbę 8, biorą z tacy 8               

półkoli i układają wokół swojego koła 

- jeżeli suma oczek jest większa lub mniejsza, czekają na rzut w            

następnej rundzie 

 - gdy zabawa się kończy, dzieci naklejają płatki dookoła koła  

 

4. Zagadka o kwietniu (prosimy Rodziców o przeczytanie). 

 

 Po marcu przyjeżdża w kwiecistej karecie. 

 Przed majem odjeżdża. Kto taki? Czy wiecie?  

 

5. Rodzic pyta dzieci, czy domyślają się, o jaki miesiąc chodzi;  

- którym miesiącem roku jest kwiecień?  

- jaki miesiąc mamy przed kwietniem i po kwietniu?  

- wymień wszystkie miesiące w kolejności  

- odszukaj dzisiejszą datę w kalendarzu.  

 



6. Ruch to zdrowie – pamiętajmy o codziennej gimnastyce. - wykonaj          

ćwiczenia z piosenką z serii "Wygibasy z naszej klasy"  

(https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA) 

 

15.04.2020 

 

1. Zabawa plastyczna. „ Tulipan”  

Są to jedne z kwiatów, które najwcześniej sadzimy w naszych ogrodach.           

Zachwycają wyrazistymi kolorami i pięknym kształtem przypominającym       

koronę.  

Dziecko rysuje samodzielnie tulipan w doniczce (ewentualnie można        

skorzystać z gotowego szablonu dostępnego poniżej); następnie       

ozdabia go według własnego pomysłu, za pomocą różnorodnych        

materiałów plastycznych (kredki, farby, plastelina, papier kolorowy,       

bibuła, kolorowa gazeta, materiał). 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA


 

 



 

2. Zabawa matematyczna. 

Napiszcie do poniższych zadań tekstowych działania matematyczne.  

- W słoneczny dzień nad łąką fruwały 4 motyle, za chwilę przyleciały           

jeszcze 2 koniki polne i 4 pszczółki  - ile razem było owadów?  

- Na łące latało 10 motyli, za chwilę 6 motyli odfrunęło. - ile            

motylków zostało na łące?  

 

3. Słuchanie wiersza Jana Brzechwy pt. “Wiosenne porządki”. 

 

Jan Brzechwa – „Wiosenne porządki”  

 

Wiosna w kwietniu zbudziła się z rana,  

Wyszła wprawdzie troszeczkę zaspana, 

 Lecz zajrzała we wszystkie zakątki: 

 - Zaczynamy wiosenne porządki.  

Skoczył wietrzyk zamaszyście,  

Poodkurzał mchy i liście.  

Z bocznych dróżek, z polnych ścieżek  

Powymiatał brudny śnieżek.  

Krasnoludki wiadra niosą,  

Myją ziemię ranną rosą.  

Chmury, płynąc po błękicie,  

Urządziły wielkie mycie,  

A obłoki miękką szmatką  

Polerują słońce gładko,  

Aż się dziwią wszystkie dzieci,  



Że tak w niebie ładnie świeci.  

Bocian w górę poszybował,  

Tęczę barwnie wymalował, 

 A żurawie i skowronki  

Posypały kwieciem łąki,  

Posypały klomby, grządki  

I skończyły się porządki. 

 

4. Rozmowa na temat wiersza  

Co udało Ci się zapamiętać z treści wiersza? 

Spróbuj wymienić: 

- kto robił porządki? 

- jakie robili porządki? 

- co spodobało Ci się w wierszu najbardziej? 

 

5. Gimnastyka 

- w pozycji stojącej - rozkrok – skłon tułowia w przód i toczenie piłki  

(może być kula z gazety) po podłodze z ręki do ręki 

 - wokół stopy lewej i prawej, kreśląc ósemkę,  

- w siadzie: podrzucanie piłki stopami i łapanie jej oburącz  

- w leżeniu przodem: toczenie piłki od prawej do lewej ręki z            

równoczesnym unoszeniem tułowia w tył  

- w parach ( zaproście Rodzica lub rodzeństwo do zabawy)  

- stanie w rozkroku tyłem do siebie i podawanie piłki do           

współćwiczącego dołem, między nogami lub górą nad głową 

 - należy zmieniać kierunek podawania  

 



 

16.04.2020 

 

1. Zabawa dydaktyczna ,, Jaka to pora roku?” (można wyciąć wyrazy lub            

wskazać palcem na kartce) - przyporządkuj wyrazy do odpowiedniej         

pory roku . 

WIOSNA 

LATO  

JESIEŃ  

ZIMA 

narty, mrozy, sanki, luty, bombka  

maj, bocian, krokus, tulipan,  

żaba,wakacje, kłos, namiot, lipiec, maki,  

listopad, listki, borowik, zapasy, 

narty, mrozy, sanki, luty, bombka 

 

2. Słuchanie wiersza Hanny Ożogowskiej “Co słychać na wsi?”         

(Rodziców prosimy o przeczytanie). 

 

„Co słychać na wsi”  

 

Co słychać na wsi  

Co słychać? – Zależy – gdzie. 

Na łące słychać: –Kle-kle!  

Na stawie: –Kwa-kwa!  

Na polu: –Kraaa!  

Przed kurnikiem: –Kukuryku!  



–Ko-ko-ko-ko-ko! –w kurniku.  

Koło budy słychać –Hau!  

A na progu –Miau...  

A co słychać w domu, nie powiem nikomu. 

 

3. Rodzic czyta wiersz dwukrotnie. Podczas powtórnej recytacji, dziecko         

wypowiada zapamiętane odgłosy zwierząt. 

 

 

4. Zabawa z rymami. 

Rodzic czyta zdania, których zakończenia – słowa do rymu –          

dopowiadają dzieci.  

 

Powiedz: prosię i podrap się po ... nosie. 

Powiedz: koń i wyciągnij do mnie... dłoń. 

Powiedz: krowy i dotknij palcem ... głowy 

Powiedz: króliczki i nadmij ... policzki. 

Powiedz: kaczuszka i dotknij łokciem ...brzuszka. 

Powiedz: psy i klaśnij raz, dwa, ...trzy. 

Zabawę można powtórzyć 

 

5. “Nietypowy zwierzak”  – praca plastyczna:  

-odrysuj rękę mamy/taty na kartce  

-spróbuj dorysować takie elementy, aby powstał rysunek dowolnego        

zwierzątka. 

 

 



 

5. Wykonaj “Jarzynową gimnastykę” w rytm piosenki:  

(https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs) 

 

 

17.04.2020 

1. Trochę ruchu na dobry początek dnia: w wygodnym stroju wykonaj          

wiosenne ćwiczenia gimnastyczne 

 

"Słońce i deszczyk" - biegaj po pokoju.  

- Na hasło mamy/taty: "słońce!" zatrzymaj się i stań z          

podniesionymi rękami w górę.  

-Na hasło: "deszcz!" przykucnij i schowaj głowę. 

 

"Bocian" - chodzisz po pokoju i wysoko unosisz kolana.  

-co pewien czas jak bociany, zatrzymujesz się i stajesz na jednej           

nodze, rozkładając szeroko ramiona. Ciekawe komu uda się        

zachować równowagę.... 

 

“Żabka” - pokaż rodzicom jak skacze żabka 

 

2.  Ćwiczenia z geometrii „Kaczuszki” 

Stwórzcie mozaikę geometryczną, składająca się z kół, kwadratów,        

trójkątów i prostokątów – różnych rozmiarów (możecie       

wykorzystać papier kolorowy, stare gazety lub niepotrzebne       

kolorowe opakowania po artykułach domowych). 

https://www.youtube.com/watch?v=oD_4YBKMKFs


- spróbujcie je posegregować według różnych kryteriów, np. liczby        

boków, kolorów 

- na koniec spróbujcie ułożyć z nich postać zwierzątka, np.kaczkę: z            

kół (tułów, głowa, oko) i trójkątów(skrzydełko, dziób, łapki). 

 

3. Wiosną przyroda budzi się do życia. Na kwietniowej łące spotkasz           

m.in bociany i żaby. Wykonaj pracę plastyczną, wykorzystując poniższą         

grafikę - możesz użyć dowolnej techniki (malować farbami, wyklejać z          

plasteliny lub pokolorować kredkami). 

 

 

 

 

 



 

 



4.Wysłuchaj piosenki (lub poproś Rodziców o przeczytanie tekstu)        

(https://www.youtube.com/watch?v=zhvQFI04CX8), a następnie   

odpowiedz na pytania. 

„KWIATKI – BRATKI” 

Słowa: Dorota Gellner 

Jestem sobie ogrodniczka, 

mam nasionek pół koszyczka. 

Jedne gładkie, drugie w łatki, 

a z tych nasion będą kwiatki. 

Kwiatki-bratki i stokrotki  

dla Malwinki dla Dorotki, 

kolorowe i pachnące, malowane słońcem. 

Mam konewkę z dużym uchem 

co podlewa grządki suche, 

mam łopatkę oraz grabki , 

bo ja dbam o moje kwiatki. 

Kwiatki-bratki i stokrotki  

dla Malwinki dla Dorotki, 

kolorowe i pachnące, malowane słońcem. 

 

5. Odpowiedz na pytania: 

- co ogrodniczka ma w koszyczku?  

- co wyrasta z nasion?  

- jakie kwiaty występowały w piosence?  

- co ogrodniczka trzyma jeszcze w dłoni? 

- do czego służy konewka?  

- co jest potrzebne roślinom do życia? 

https://www.youtube.com/watch?v=zhvQFI04CX8


6. Posłuchaj jak śpiewają wiosenne ptaki      

(https://www.youtube.com/watch?v=W5ACbMU15R4&t=26s). Następnie  

- spróbuj przeczytać nazwy ptaków i podziel je na sylaby (o pomoc w             

przeczytaniu możesz poprosić Rodziców).  

 

BOCIAN 

SKOWRONEK 

ZIĘBA 

DZIĘCIOŁ 

SÓJKA 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=W5ACbMU15R4&t=26s

