
Zadania dla 5 i 6 latków.

Zaśpiewaj piosenkę „witajcie w naszej bajce” myjąc przy tej 
piosence prawidłowo ręce.
Wymyśl komplement dla każdego członka rodziny.
Wybierz proszę swój dzisiejszy nastrój. Nazwij, co to za 
uczucie? 

 

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

 Zabawa ruchowa
 ”Dzieci i pszczoła”
Rodzic wyznacza teren zabawy oraz „domek”. Dziecko swobodnie 
biega i podskakuje po wyznaczonym przez rodzica „terenie”. Na 
odgłos „brzęczenia pszczoły” (naśladując np. własnym głosem) 
dziecko szybko chowa się przed pszczołą w domku. Jak „bzyczenie” 
milknie dziecko znów wybiega „z domku”. W zabawie wskazane jest 
zamienić się rolami.

Bocian - origami z kół i kółeczek 

Do wykonania pracy potrzebne są następujące 
elementy: 

- 1 duże białe koło
- 2 średnie białe koła

- 2 średnie czarne koła
- 4 małe białe koła



- 1 małe czerwone koło
- kilka małych kół zielonych i niebieskich (np. po 4)

- 1 małe żółte koło
- 1 dłuższy trójkąt czerwony
- 1 krótszy trójkąt czerwony

 Kolejność pracy: 
1. Zginamy na pół duże białe koło i naklejamy na

środku kartki. 
2. Zginamy na pół średnie czarne koło i wklejamy do

środka białego, tworząc ogon.

3. Zginamy na pół średnie białe koło i naklejamy na 
dużym białym, tworząc skrzydło. Zginamy na pół 
średnie czarne koło i wklejamy do środka białego.  

4. Zginamy na pół trzy małe białe koła i naklejamy, 
tworząc szyję.



5. Zginamy na pół średnie białe koło i naklejamy,
tworząc głowę. 

6. Doklejamy trójkąty tworząc nogę i dziób. 
7. Zginamy na pół małe czerwone koło i przyklejamy

je na końcu nogi.
8. Naklejamy nad bocianem małe żółte koło - słońce.

Zginamy na pół małe zielone i niebieskie koła,
przyklejamy je, tworząc trawę i chmurki.

9. Dorysowujemy czarnym flamastrem oko.
10. Gotowe! :)







 zaznacz odpowiednią liczbę kropek pod każdą biedronką.





 6 latku podziel nazwy obrazków na głoski. Pokoloruj cegiełki zaznaczając samogłoski i 
spółgłoski używając koloru niebieskiego i czerwonego.



„Wyszukiwanie głoski „j,J ” w dowolnym tekście –w gazecie lub czasopiśmie. 
Poproś mamę lub tatę, aby dała ci gazetę lub stare czasopismo, wybierz sobie jakiś tekst i 
zaznacz w nim wszystkie literki J,j.

 6 latku wykonaj zadania.
 Zadanie w książce str 59
  
  Zapraszam Was na jutro, czyli to będzie ........ 
Pozdrawiam Was. 
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