
Wtorek 19.01.2021rok.  Propozycje zajęć dla 5-6-latków „Żabki” 

 

• Zestaw ćwiczeń porannych 

  

- Wyznaczamy miejsce - karmnik. Dzieci są wróbelkami i biegają machając 

rękami zgiętymi w łokciach. Na hasło: Wróbelki do karmnika! Biegną do 

wyznaczonego miejsca i tam, w przysiadzie stukają palcami o podłogę, 

naśladując wróbelki, które jedzą nasiona w karmniku 

- Na hasło: Zmarznięty ptaszek, dzieci kulą się i przykucają. Na hasło: Wesoły 

ptaszek, dzieci prostują się i poruszają wyciągniętymi w bok rękami, naśladując 

machanie skrzydłami. 

- Dzieci w siadzie podpartym, wykonują głowami skłony w przód, następnie w 

tył – Ptaszki piją wodę 

- Dzieci naśladuję wróbelki, poruszają się podskokami obunóż. Na hasło: 

Wróbelki jedzą – wykonują przysiad i stukają palcami o podłogę. Potem 

najedzone, naśladują fruwanie. Gdy usłyszą: Wróbelki śpią, wykonują przysiad, 

zamykają oczy. 

• Zabawa z podziałem na sylaby rymowanki.  

Dzieci z dorosłym mówią rymowankę i klaszczą w dłonie, następnie uderzają 

raz w swoje dłonie, raz w dłonie dorosłego. 

Nasz wró-bel-ku 

u-ko-cha-ny, 

nie bój się! 

Po-mo-że-my to-bie 

Zi-mą, na-kar-mi-my cię! 

• Karmienie ptaszków okruszkami, ziarenkami, sikorkę słoninką 

 

• Słuchanie wiersza Teresy Fiutowskiej: „Kim jestem?” Określanie stopnia 

pokrewieństwa. Znajomość imion i nazwisk babć i dziadków. 

Dla mamy jestem synem. Dla taty też.  

Dla siostry jestem bratem – to dobrze wiesz.  

Dla prababci jestem prawnukiem.  

Dla babci i dziadka – wnukiem bez „pra”.  

Kim jestem dla innych? Ha! 

Dla Tomka jesteś kolegą. On dla ciebie też.  

Dlaczego? Nie mówi przecież: kolego. No wiesz? 

Dla pani w przedszkolu jesteś starszym zuchem… 

Dobrze, że już dla nikogo nie jesteś … maluchem. 

 

• Posłuchaj uważnie i odgadnij nazwy członków rodziny: 

Mama mojej mamy lub taty to…(babcia). 

Tata mojej mamy lub taty to ….(dziadek). 

Siostra mojej mamy lub taty to…(ciocia). 



Brat mojej mamy lub taty to…(wujek). 

Mama mojej babci lub dziadka to…(prababcia). 

Tata mojej babci lub dziadka to …(pradziadek). 

 

• Rozwiązywanie zagadek tekstowych. 

Kocha nas najbardziej na świecie, 

Wszystkie troski od nas odgania. 

Ona nas urodziła. Czy już wiesz, kto to? To…(mama) 

  

Gdy coś się w domu zepsuje, 

Szybciutko to naprawi. 

Samochód też zreperuje, 

Bo on wszystko potrafi. (tata) 

 

Taki sam chłopiec jak ja, 

Mamę wspólną ze mną m. 

Wspólny jest również tata. 

A ja wiem, że mam …(brata) 

 

Co to za dziewczynka ze mną w domu mieszka, 

Do rodziców mówi: mamo, tato, 

A na imię ma na przykład Agnieszka? (siostra) 

 

Nie każdy jest siwy, 

Nie każdy wąsaty, 

Ale każdy jest tatą 

Mamy lub taty. (dziadek) 

 

Dla was, wnucząt, ona zawsze 

Dobre serce ma. 

Czułym okiem na was patrzy, 

Bajek mnóstwo zna. (babcia) 

 

• Poznanie literki: b, B na podstawie wyrazu buty. Na etapie przedszkolnym  

nie nazywamy literki „b” be, ani literki „t” te, tylko mówimy krótko b-u-t-y. 

Ile brzuszków mają te literki. Jakie są różnice? Podawanie słów zaczynających 

się na „b”. Nie ma zabawy w wymyślanie słów z „b” na końcu wyrazu, 

ponieważ głoska „b” traci dźwięczność i słyszymy „t”.  

 

• „Jakie to buty” – zabawa dydaktyczna. 

Dziecko układa na dywanie buty. Proponuje, aby dzieci posegregowały buty 

według ich rodzaju. Dzieci przeliczają buty domowników. Przeliczają pary 

butów. Układają je według wielkości: od największych do najmniejszych. 



 
 

 

      buty 

 



• Zagadki, których odpowiedzi zaczynają się spółgłoską „b”. 

 

- Jest literka w abecadle, która ma dwa brzuszki. Kto z was prędzej ją odgadnie, 

chłopcy, czy dziewuszki? (b)  

- Łatwą zagadkę dziś mamy, kim jest mama mamy? (babcia) 

- Na jego widok, drżysz zuchu. Ma mocne nogi i chodzi w kożuchu. (baran)  

- Wielki z niego budowniczy, choć do dwóch nie umie zliczyć. Nie używa piły 

wcale, jednak jest wspaniałym drwalem. (bóbr) 

- Na wiosnę powróci do nas z dalekiej strony, ma długie nogi i dziób czerwony. 

(bocian)  

- Zgadnij, w jakich kwiatach można znaleźć nie jednego brata? (bratki)  

- Jak się to drzewo nazywa, które się białą korą okrywa? (brzoza)  

- Ma okrągły brzuszek i mały ogonek, będzie z niego na obiad barszczyk 

doskonały. (burak)  

- O którym z warzyw cukrownia marzy? (burak cukrowy) 

- Czy znacie zabawkę, którą w karnawale kupują ludzie dorośli i biorą na bale? 

(balon)  

- Mydła i wody pilnie unika. Co weźmie do rąk, wszystko poplami. A jak 

takiego nazwać chłopczyka? Ja wam nie powiem. Nazwijcie go sami. (brudas)  

- Okrągły, brzuchaty, wśród zabawek leży. Zależy mu na tym, żeby go uderzyć. 

Stuknę go czasem, zagra pod palcami. Dziękuje mi basem, gdy stukam pałkami. 

(bębenek)  

- Cały czas chodzę, rankiem się trudzę, dzwonkiem ludzi budzę. (budzik)  

- W sklepie ją kupujesz, masłem ją smarujesz. Rumiana, choć mała, będzie 

smakowała. (bułka)  

- Niedojrzały jest zielony, a żółty jest smaczny i dojrzały. Jedzą go małpki oraz 

człowiek czarny i biały. (banan)   

- Kiedy błyska, gdy ulewa, wicher wieje, łamie drzewa. Znak, że idzie duża, 

groźna, straszna... (burza)  

- Gdy się spotkają chmury – złośnice i się pokłócą, ujrzysz... (błyskawicę)  

- Kto ma na półkach książek bez liku i dba o książki, i czytelników. 

(bibliotekarz) 

- Czegoś wstydzi się szalenie, a więc chowa się pod ziemię. I już taka w nim 

natura, że czerwony jest jak … (burak) 

- Burak może być czerwony, może być biały, ale wtedy jest słodki cały. (burak 

cukrowy) 

- Latające, bzykające, spotykane są na łące. A inne, na jednej nodze, te wirują na 

podłodze, cichutką melodię brzęczą. Mają coś wspólnego z tęczą. (bąk)  

- Jeden lata pośród trawy, drugi służy do zabawy. (bąk)  

- Wykonuje drewniane beczki. (bednarz) 

https://youtu.be/sdDOiVYG3dE 

 

https://youtu.be/sdDOiVYG3dE
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To babka i to babka. 



 
 

• Co to znaczy: Rzut beretem? – To znaczy niedaleko, bardzo blisko 

Co oznacza nazwa: „Czerwone berety”?  – Potoczna nazwa żołnierzy 

polskich wojsk powietrznodesantowych po II wojnie światowej. Berety w 

Wojsku Polskim pojawiły się w roku 1919, kiedy do kraju przybyła „Błękitna 

Armia” gen. Józefa Hallera. Żołnierze 1 pułku czołgów nosili czarne berety. 

 

 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojska_powietrznodesantowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Polska_we_Francji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_Polska_we_Francji
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_Pu%C5%82k_Czo%C5%82g%C3%B3w_(II_RP)


Beret to dla każdego żołnierza jeden z głównych wyróżników, identyfikatorów, 

które wiążą go z daną formacją. Stanowi on powód do dumy, daje wyraz 

przynależności, braterstwa oraz wspólnoty. 

Żołnierze Wojska Polskiego noszą berety w kolorach: 
 

 Czarnym – w Marynarce Wojennej, w jednostkach pancernych, 

pododdziałach czołgów i jednostkach 11 Dywizji Kawalerii Pancernej; 

 Bordowym – w jednostkach powietrznodesantowych i jednostkach 

kawalerii powietrznej 

 Niebieskim – w jednostkach obrony wybrzeża i Centrum Szkolenia na 

Potrzeby Sił Pokojowych 

 Szkarłatnym – w jednostkach Żandarmerii Wojskowej; 

 Brązowym – w jednostkach obrony terytorialnej 

 Szarym – w JW Grom 

 Zielonym – w pozostałych jednostkach Wojsk Lądowych 

 Ciemnozielonym – w Wojskach Specjalnych oprócz JW Grom i JW 

Formoza[ 

 

 
 

W 2017 roku pierwsi żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej tak zwani 

Terytorialsi założyli na głowy oliwkowe berety. Dzisiaj pomagają także w walce 

z pandemią.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Polski_mundur_wojskowy#cite_note-77
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Beret_1.png
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Beret_8.png
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Beret_3.png
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Beret_5.png
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Beret_4.png
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Beret_wspec_2.png
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Beret_2.png
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Beret_wspec.png


 

 

 
 

• Obejrzyj obrazki, nazwij przedmioty na obrazkach. Których nazwa zaczyna 

się na „b”?  

Narysuj tyle kresek, z ilu głosek składają się nazwy obrazków. 

Narysuj, używając kredki czerwonej i niebieskiej schemat wyrazów, podobnie 

jak powyżej schemat wyrazu: balony (niebieskie okienka oznaczają spółgłoskę, 

a czerwone – samogłoskę) 

 

• Zadanie: Narysuj tyle przedmiotów, których nazwa zaczyna się na „b”, ile  

masz lat i nazwij te wyrazy. Poproś rodziców o podpisanie swoich rysunków. 

 

• Wskaż w poniższym tekście literki b, B 



 

 

 
 

 

 



 

• Przeczytaj, kto ma balon niebieski, czerwony, fioletowy i zielony. 

 

 

• Połącz wyrazy pod balonami z odpowiednim balonem. 

 

• Przeczytaj sylaby i powstałe z nich wyrazy. 

 

 



 

 

• Rysuj palcem kształt litery pisanej b – małej i wielkiej B zgodnie z 

kierunkiem strzałek. Pisz litery b, B po śladach, a potem samodzielnie. 



 

 

 

 

 



• „Zabawa w berka w buzi” – ćwiczenia narządów mowy 

Rodzic mówi wierszyk a dziecko wykonuje ruchy języka opisane w wierszu. 

  

Na początku jest rozgrzewka, 

Językowa wprzód wywieszka, 

Cały język wyskakuje, 

Wszystkim nam się pokazuje, 

W dół i w górę, 

W lewo, w prawo. 

Pięknie ćwiczy! 

Brawo! Brawo! 

Język wargi oblizuje, pięknie kółka wykonuje. 

Popatrzymy do lusterka, 

Jak się język bawi w berka. 

Kto spróbuje z miną śmiałą, 

Zwinąć język w rurkę małą? 

Język ząbki poleruje 

Każdy dotknie i wyczuje… 

Może uda się ta sztuczka. 

Trzeba uczyć samouczka. 

 

• Bratek dla babci – praca plastyczna 

 
Potrzebne: kubeczek i łyżka plastikowa, farby lub krepa zielona i brązowa 

oraz kolorowe koła z papieru, zielony papier na listki, nożyczki oraz 

kuleczka z waty i klej. 

 



 
 

Bukiet bratków 

 
Potrzebne będą: kartka papieru biała lub kolorowa, cekiny lub koraliki lub 

plastelina, pisak zielony, przybory do malowania farbami, nożyczki, klej. 

 

• Utrwalenie piosenek dla babci i dziadka 

Piosenka: „Nie pytajcie, kogo wolę” 

https://youtu.be/qj3-8baFu_Q  

Piosenka: „ Moja babcia i mój dziadek” 

https://youtu.be/hupypxn9o8g 

 

https://youtu.be/qj3-8baFu_Q
https://youtu.be/hupypxn9o8g

