
Zadania dla 5 i 6 latków.

Zaśpiewaj piosenkę o wiośnie myjąc przy tej piosence prawidłowo
ręce.
Wymyśl komplement dla każdego członka rodziny.
Wybierzcie proszę swój dzisiejszy nastrój. Nazwijcie, co to za
uczucie? Mam nadzieję, że....Zielony 

 
Mamy  miesiąc Maj.
-Przysłowia majowe:
*Maj zieleni łąki, drzewa, już i ptaszek w polu śpiewa.
*Maj bogaty sieje kwiaty.
*Grzmot w maju, sprzyja urodzajom. 

Używaj prawidłowo zwrotów grzecznościowych: proszę i 
dziękuję podczas całego dnia.
Pamiętaj aby pomagać przy nakrywaniu do stołu.

Zagadki rymowanki –celem jest podanie wyrazu końcowego 
tak, aby rymował się z resztą zagadki. 
W Krakowie mieszka wawelski smok,Co zieje ogniem przez 



cały ......(rok).
Krasnoludek jest malutki,Tak jak wszystkie .......
(krasnoludki).
Kto był dobry dla Kopciuszka?Chrzestna matka, czyli .......
(wróżka)
Czerwony Kapturek do babci wędrował,Lecz wilk się zaczaił, 
za drzewem się ......(schował)

Groźna Baba Jaga domek ma z piernika,Kto ją spotka w 
lesie, niechaj prędko .......(zmyka

Gdy kot buty dostał,Janek księciem .....(został)

Rzecz to znana, całkiem pewna,że Pinokio powstał z .......

(drewna).     
Świat bajek jest piękny. Przenieście się teraz do 
takiej bajkowej krainy. Posłuchajcie piosenki. Możecie
sobie przy niej potańczyć. Znajdziecie ją na youtube.

 Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce
Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą wkoło drzewa
Tu wszystko jest możliwe, zwierzęta są szczęśliwe
A dzieci, wiem coś o tym, latają samolotem
Ref.:
Nikt tutaj nie zna głodu, nikt tu nie czuje chłodu
I nawet, ja nie kłamię, nikt się nie skarży mamie
Witajcie w naszej bajce, słoń zagra na fujarce
Pinokio nam zaśpiewa, zatańczą wkoło drzewa
Bo z nami jest weselej, ruszymy razem w knieje
A w kniejach i dąbrowach przygoda już się chowa
Ref.:
Nikt tutaj nie zna głodu, nikt tu nie czuje chłodu
I nawet, ja nie kłamię, nikt się nie skarży mamie
My ją znajdziemy sami, my chłopcy z dziewczętami
A wtedy daję słowo, że będzie kolorowo 

Jaki nastrój ma ta piosenka? (jest wesoła)



Co to są knieje i dąbrowy? (wytłumaczmy: ogromne lasy)

Czy śpiewa ją jedna osoba, czy więcej?

Do kogo należą głosy, które słyszycie (do dzieci)

Zaśpiewajcie tę piosenkę swojej ulubionej maskotce

Zabawy matematyczne związane z mierzeniem 
pojemności płynów
Potrzebujemy: kilka butelek z plastiku o pojemności 1lz 
różną zawartością wody zabarwionej farbą,butelki z 
wodą1l, 0,5l,1,5l kubek
 `Określanie ile wody jest w butelce
(Prowadzący stawia przed dziećmi zakręconą butelkę z wodą. 
Pyta: Ile wody jest w butelce-dużo, mało?
Potem przewraca butelkę i pyta, czy jest w niej tyle samo 
wody.)

•Ustawianie butelek według wzrastającej w nich ilości wody.
(Prowadzący ustawia butelki na stoliku przed dzieckiem. 
Dziecko
określa, w której butelce jest najwięcej barwionej wody, a w 
której najmniej. Następnie ustawia
butelki według ilości zawartego w nich płynu -od tej z 
najmniejszą ilością, do tej z największą.)

•Zapoznanie z miarą płynów.(Prowadzący pokazuje butelki –0,5l,
1l, 1,5l mówi,że miarą pojemności płynów jest 1l –0,5l to jest 
połowa 1l, a 1,5 –to litr i jeszcze połowa litra)

•Sprawdzanie ilości napojów w dwóch różnych butelkach (jedna 
niska i szeroka, druga -wąska i wysoka) za pomocą wspólnej 
miary –butelki z wodą, kubek(Dzieci przelewają do kubka wodę 
z jednej butelki, a potem z drugiej butelki i liczą, ile kubków 
wody było w jednej, a ile w drugiej. Określają, gdzie wody było 
więcej.) 



 

 

   6 latku rozwiąż rebusy





Przygotuj ok.20 zapałek. 

Poproś dziecko, aby rozłożyło zapałki na dwie części tak, 
żeby w każdej części było tyle samo zapałek (dziecko może 
rozkładać kolejno zapałki mówiąc „ta jest dla ciebie, ta jest 
dla mnie”). Z zapałek z jednego zbioru ułóż wzór, poproś, 
aby dziecko ułożyło taki sam z zapałek z drugiego zbioru. W 



zależności od możliwości dziecka możesz wykorzystać mniej 
lub więcej zapałek

 

Tak kończymy  czwarty dzień tygodnia, czyli ........
Zapraszam Was na jutro, czyli to będzie ........ 
Pozdrawiam Was.


