
GRUPA I 

 (08.06 – 12.06. 2020 r.) 

Opracowała: Magdalena Kmieć 

 

Podane linki poniżej można skopiować do przeglądarki, aby obejrzeć zaproponowane 

przeze mnie materiały. 

Materiał do zadań  

PONIEDZIAŁEK: 
 

 „Przyjaciel” – wprowadzenie do tematu zajęć zagadką literową – rozłóżcie na dywanie 

kartoniki z literami (dużo więcej liter niż w wyrazie „przyjaciel”). Rodzic  zadaje dziecku 

zagadki: 

- Jedna długa kreseczka, a obok niej na górze mała piłeczka  (p) 

- Jaką literę dobierzesz, by „bób” zmienił się w zwierzę?  (r) 

- Zamek, znaczek zawsze ma mnie. Jestem w ziemi, zaspie, zimnie. Dobrze zna mnie          

w ZOO zebra. W znalezisku tez mnie nie brak, również w złocie błyszczę 

ładnie. Czym ja jestem? Kto odgadnie? (z) 

- Znajdziesz ją w środku wyrazu, na końcu, lecz ani razu w polskich wyrazach, bez 

wyjątku, nie znajdziesz jej na początku. (y) 

- Ma mnie wujek nie ma ciotka. W majonezie też mnie spotkasz. W jajku częstym 

gościem bywam. Na kajaku sobie pływam. Mieszkam w Turcji i w Kijowie. Kto ja 

jestem? Kto odpowie? (j)  

- Na tą literkę kołysanka się zaczyna „… były sobie kotki dwa”. (a) 

- Czy to rogal upieczony, czy to księżyc spadł? Siedzi sobie w abecadle. Jaka to litera? 

Kto zgadł? (c) 

- Gdy wielka to sama kreseczka, kiedy mała to nad nią kropeczka. (i) 

- Czasem z cyfrą 3 mylona, choć całkiem odwrócona. (e) 

- Lody lubi Leokadia. Lotnią latem lata Lidia. Leszek lipy liczy liście, lecz to żart jest 

oczywiście. Zagadkę dla was mam teraz: Powiedz, jaka to litera w tych wyrazach się 

powtarza?  (L) 

 



Po odgadnięciu każdej literki dziecko szuka jej w rozsypance literowej i układa kolejno na 

dywanie. Następnie odczytuje hasło: „przyjaciel”.  Następnie rodzic pyta dziecko czy 

pamiętają opowiadanie o Smoku Joshu, o którym rozmawiali w piątek. Przypomnijcie 

króciutko opowiadanie. Zadaj dziecku pytanie: „Kto to w ogóle jest przyjaciel? Co znaczy to 

słowo? Po wysłuchaniu odpowiedzi dziecka podsumujcie, że przyjaciel to osoba z którą 

lubimy spędzać czas, z którą się bawimy i śmiejemy, ale także możemy dzielić z nią nasze 

smutki,             a ona postara się nas pocieszyć. Często z taką osobą rozumiemy się bez słów, 

mamy wspólne tajemnice i możemy rozmawiać o wszystkim. 

„Kiedy cie zawołam?” – zabawa dydaktyczno-ruchowa.  

Rodzic wypowiada wybrane przez siebie imię, dzieląc je na głoski lub sylaby (wypowiadając 

sylaby klaszcze w dłonie). Kiedy dziecko usłyszy swoje imię wstaje, wykonuje wymyślony 

przez siebie gest i siada z powrotem na swoim miejscu. Zabawę powtórzcie kilka razy. 

„Dobrze mieć przyjaciela” – zabawa dydaktyczna – Dziecko odszyfrowuje kod poprzez 

wyszukiwanie odpowiedniego obrazka, dopasowanie do niego odpowiedniej litery                            

i odnalezienie takiej samej litery z rozsypanki. Po ułożeniu hasła z liter dziecko próbuje 

odczytać hasło, jeśli m trudności rodzic pomaga. Zapytaj dziecko czy zgadza się                      

z tym stwierdzeniem, dlaczego tak/nie? Kolejno rytmicznie wypowiadajcie fragment tekstu 

K. Przybylskiej i powtarzajcie go razem z dzieckiem głośno, cicho, jakby ziewali, szybko, 

wolno itp. 

To nie będzie żaden sekret, 

przecież każdy o tym wie. 

Dobrze jest mieć przyjaciela, 

żyć samemu bardzo źle. 

 

 

 

 



Litery do wycięcia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Koledzy” – słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego  

Tak się nudziłem, gdy byłem sam. 

A teraz kilku, kolegów mam. 

Co dzień od rana, czekam tej chwili, 

gdy będą ze mną, koledzy mili. 

Wspólna zabawa, zawsze się uda. 

Już teraz nie wiem, co to jest nuda. 

Dobrze nam razem, czy słońce, czy deszcz. 

Czy i Ty z nami, bawić się chcesz? 

 

Rozmowa na temat treści wiersza i doświadczeń własnych dzieci: 

- O kim jest mowa w wierszu? 

- Jak spędzał czas chłopiec, gdy był sam? 

- Co się zmieniło, gdy poznał kolegów? 

- Jakie pytanie zadaje chłopczyk na końcu wiersza? 

- Czy to jest miłe jak ktoś zaprosi nas do zabawy? 

- Czy pamiętacie sytuację, kiedy inne dzieci nie pozwalały wam się razem bawić? 

- Czy było wam przyjemne, miło? 

Podsumujcie rozmowę: Dzieciom jest przykro, jak inne dzieci nie chcą się z nim bawić. 

Dlatego jeżeli bawisz się z kolegami i koleżankami i widzisz, że ktoś stoi z boku, zaproś go 

do zabawy. Temu dziecku będzie bardzo miło, a więcej osób w zabawie to więcej pomysłów                  

i śmiechu, więc wszyscy na tym skorzystają. 

„Jestem dobry kolegom, bo…” - dziecko kończy zdanie według własnego pomysłu.  

 



„Dobre słowo” – zabawa ruchowa – dziecko porusza się po sali w rytmie muzyki. Gdy 

muzyka ucichnie dziecko mówi coś miłego domownikowi. Zabawę powtórzcie tyle razy, aby 

każdy z domowników usłyszał coś miłego.  

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=PopksuOWC9o 

 

WTOREK: 

 

„Przyjaciel” – słuchanie wiersza J. Koczanowskiej. 

Nie musisz mieć przyjaciół stu, 

nie musisz mieć dziesięciu, 

wystarczy byś jednego miał, 

a to już wielkie szczęście. 

Przyjaciel to jest taki ktoś, 

kto zawsze cię zrozumie, 

gdy dobrze jest – to cieszy się, 

gdy źle – pocieszyć umie. 

Przyjaciel to jest taki ktoś, 

kto nigdy nie zawiedzie, 

a poznasz go, bo z tobą jest 

gdy coś się nie powiedzie. 

 

Rozmowa na temat treści wiersza i doświadczeń własnych dzieci: 

 Czy żeby być szczęśliwym trzeba mieć stu przyjaciół? 

 Ilu wystarczy? 

 Czy przyjaciel jest z nami tylko wtedy gdy wszystko jest dobrze? 

 Czy Wy macie swojego przyjaciela? 

 Jak razem spędzacie czas? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PopksuOWC9o


Dzisiaj tj. 9 czerwca obchodzimy Dzień Przyjaciela. Ten dzień został stworzony po to, byśmy 

pamiętali jak ważna jest przyjaźń. W tym dniu możemy podziękować naszemu przyjacielowi 

za to, że zawsze jest obok, że bawi się z nami, ale i pociesza, jeśli jesteśmy smutni. 

„Portret mojego przyjaciela”- praca plastyczna- stwórz portret swojego przyjaciela 

wykorzystując kilka technik plastycznych np. wydzieranka, wyklejanka z kuleczek bibuły, 

wysypywanka, malowanie farbami itp. 

 

 „W przyjaźni tkwi siła”  – dziecko aktywnie słucha piosenki – za każdym razem kiedy 

usłyszy odmianę słowa „przyjaźń” wykonuje serduszko z dłoni. Zachęcam do nauki piosenki . 

Chętnie posłucham wykonania dziecka.   

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=PopksuOWC9o 

Ty jesteś kumplem moim, ja jestem kumplem Twoim . 

I tak już zawsze będzie - na dobre i na złe . 

Gdy czasem mam zły humor, to wiem gdzie mam się udać, 

bo wspólne nasze drogi już dawno zbiegły się . 

Ref . 

Wiem już dziś, że w tej przyjaźni jest siła, 

i że nic, i nikt, nie rozerwie jej . 

I Ty też to wiesz, w przyjaźni jest siła - wielka tak, że nic nie pokona jej ! 

 

Ty liczyć na mnie możesz i ja na Ciebie mogę, 

choć z matmą czasem gorzej jest Tobie, a nie mnie . 

Gdy wpadnę w tarapaty, na przerwie jesteś obok . 

Pewnością swą i siłą wspieramy zawsze się . 

Ref . 

Wiem już dziś, że w tej przyjaźni jest siła, 

i że nic, i nikt, nie rozerwie jej . 

I Ty też to wiesz, w przyjaźni jest siła - wielka tak, że nic nie pokona jej ! 

 

A czasem na podwórku, wycieczce albo w kinie, 

kilku kumpli, najfajniejszych, dołącza do nas się . 

https://www.youtube.com/watch?v=PopksuOWC9o


I wtedy jest wesoło, bo gdy jesteśmy razem, 

w przyjaźni szybko płynie dziecięcych zabaw czas . 

Ref . 

Wiem już dziś, że w tej przyjaźni jest siła, 

i że nic, i nikt, nie rozerwie jej . 

I Ty też to wiesz, w przyjaźni jest siła - wielka tak, że nic nie pokona jej ! 

 

Ty jesteś kumplem moim, ja jestem kumplem Twoim . 

I tak już zawsze będzie - na dobre i na złe . 

Ref . 

Wiem już dziś, że w tej przyjaźni jest siła, 

i że nic, i nikt, nie rozerwie jej . 

I Ty też to wiesz, w przyjaźni jest siła - wielka tak, że nic nie pokona jej ! x2 

 

 

ŚRODA: 

 

 „Odnajdź przyjaciela” – zabawa matematyczno-dydaktyczna – przygotujcie do zabawy 

niewielkie kartki z cyframi od 1 do 5 i narysowanymi strzałkami. Rozłóżcie na dywanie białe 

kartki A4 (np. rozłożone po sześć kartek w czterech rzędach). Użyjcie do zabawy np. 2 

maskotki.  Dziecko umieszcza maskotki  różnych miejscach na macie. Zadaniem dziecka jest 

ułożyć kod, który zaprowadzi jedną maskotkę do drugiej przy użyciu strzałek i cyfr. Zabawę 

przeprowadźcie parokrotnie za każdym razem zmieniając kod.  

Przykład: 

 

  



 

„Spacer z przyjacielem” – zabawa ruchowa – dziecko ustawia się pod ścianą. Następnie 

rodzic mówi: „Podnieś lewą rękę do góry. Podnieś prawą nogę. Podskocz na lewej nodze”. 

Kiedy dziecko utrwali strony, rodzic wydaje polecenia do chodzenia pod dyktando np.: 

 Zrób trzy kroki w przód 

 obróć się w lewo 

 kucnij 

 wstań 

 tupnij prawą nogą 

 zrób trzy kroki w prawo 

 podskocz 

 zrób dwa kroki w tył itp. 

 

„Krąg przyjaźni” – zabawa sensoryczno-plastyczna –uszykujcie arkusz papieru (można 

skleić kilka kartek razem) z namalowanym na środku kołem i podpisem „Krąg przyjaźni”                   

i farby. Następnie dziecko nakłada na swoją dłoń farbą  i odbija swoje dłonie po zewnętrznej 

części koła tworząc kolorowy kwiat.  

 „Kodeks przyjaźni” – zabawa dydaktyczna – rodzic odczytuje zdania, a dziecko ma za 

zadanie powiedzieć czy się z nimi zgadza czy nie i dlaczego. 

 Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto nas pociesza, gdy się martwimy. 

 Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto się z nas naśmiewa. 

 Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto się z nami bawi. 

 Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto na nas krzyczy. 

 Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto jest z nami szczery. 

 Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto pożyczy nam swoją ulubioną zabawkę. 

 Prawdziwy przyjaciel to ktoś, kto jest dla nas niemiły. 

 Prawdziwy przyjaciel musi mieć tyle samo lat co Ty. 

 Prawdziwy przyjaciel ma dla nas czas. 

 

 

 

 

 



PIĄTEK: 

 

„Warto pomagać”  – słuchanie wiersza P. Korońskiego  

Czy warto pomagać? 

Niejeden zapyta. 

Przecież pomaganie 

to rzecz znakomita! 

Ty też kiedyś możesz 

znaleźć się w potrzebie. 

Wtedy pomoc przyjdzie 

również i do Ciebie. 

Rozmowa z dziećmi na temat treści wiersza i doświadczeń własnych dzieci: 

 O czym był wiersz? 

 Czy warto pomagać innym? 

 Czy i jak pomagacie innym? 

 Czy wam czasem ktoś pomaga? W jakich sytuacjach? 

 

„Pomocne dzieci” – wykonanie karty pracy – dziecko rysuje uśmiechniętą buźkę przy 

ilustracji przedstawiającej pomagające sobie dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

„Gimnastyka smyka” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych. 

 „Uderz piłką w podłogę” – zabawa rzutna – dziecko otrzymuje piłkę i maszerują z nią. Na 

sygnał rodzica np. klaśnięcie, zatrzymuje się i uderza z całej siły piłką w podłogę. Zabawę 

prowadzimy 4-5-krotnie. 

„Nożna żonglerka” – zabawa kopna – dziecko próbuje odbijać piłkę nogą tak, by nie spadła 

na ziemię. Zabawę prowadzimy ok.2-3-minuty. 

„Porzucajmy” – zabawa rzutna – stańcie naprzeciw siebie w niewielkiej odległości. Rzucajcie 

piłkę do siebie. Zmieniajcie co chwilę sposób rzucania – bokiem, górą, dołem ,tyłem. Jeżeli  

uda się złapać piłkę, robicie mały krok do tyłu i kontynuujecie rzuty. Zabawę prowadzimy 5-

6-razy. 



„Piłka w górę” – ćwiczenie oddechowe – dziecko wykonuje siad skrzyżny i trzyma piłkę w 

wyprostowanych rękach. Unosząc piłkę wykonuje wdech nosem, opuszczając piłkę – 

wydycha powietrze ustami. Ćwiczenie powtarza 4-5 razy. 

 

Zadania dodatkowe: 

Karty pracy: 

 

http://www.supercoloring.com/pl/node/398285 – kodowanie – pokoloruj według numeru  

http://www.connectthedots101.com/Holidays/Childrens-Day-connect-the-dots 

http://www.supercoloring.com/puzzle-games/bind-the-twins-puzzle 

http://www.champak.in/spot-the-difference/puzzles-for-kids-spot-the-difference – znajdź 

różnice – chłopczyk i dziewczynka 

http://miedzykulturowa.org.pl/dladzieci/labirynt/ – labirynt – zaprowadź chłopca do domu 

https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/dzien-chlopaka/   

https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/dzien-dziewczynek/ 

 

 

 

Miłej zabawy! 

 

 

http://www.supercoloring.com/pl/node/398285
http://www.connectthedots101.com/Holidays/Childrens-Day-connect-the-dots
http://www.supercoloring.com/puzzle-games/bind-the-twins-puzzle
http://www.champak.in/spot-the-difference/puzzles-for-kids-spot-the-difference
http://miedzykulturowa.org.pl/dladzieci/labirynt/
https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/dzien-chlopaka/
https://eduzabawy.com/karty_pracy/grafomotoryka/dzien-dziewczynek/

