
zadanie domowe grupa 6 

EMAIL NAUCZYCIELA   jezynkimalgosia@wp.pl 

 

01 czerwiec 2020r. poniedziałek 

„Dzień Dziecka” 

W dniu tak pięknym i wspaniałym 

Życzę Wam sercem całym 

Moc uśmiechu i radości 

Szczęścia, zdrowia i pomyślności.  

Kochane dzieci dzisiaj, przy okazji Waszego święta proponuję Wam i Waszym rodzicom 

chwilę wspomnień. Zapewne w każdym domu są albumy, płyty, pliki ze zdjęciami. 

Pooglądajcie je dzisiaj wspólnie. Zobaczcie jak wyglądaliście kilka lat temu, jak wyglądali 

wasi rodzice, gdy byli mali, a może i dziadkowie.  

Na koniec wybierzcie jedno swoje zdjęcie. Wyjmijcie z „Wyprawki” kartę nr 53 i postępując 

zgodnie z instrukcją wykonajcie ramkę do tego wybranego zdjęcia.  

 

02 czerwiec 2020r. wtorek 

„Nasze prawa i obowiązki”  

Każdy człowiek, czy to mały, czy to duży ma swoje prawa. Dotyczy to więc i dzieci. O 

swoich prawach dowiecie się z filmu, który znajdziecie tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4 

Pamiętajcie, że prawa są nierozłączne z obowiązkami. Rodzicu spróbuj to zilustrować 

dziecku w następujący sposób.  Utwórz dwie obręcze (mogą być też dwa jednakowe talerze 

lub miski). Wydrukuj lub przepisz poniższe zdania, potnij je na prawa i obowiązki. Czytając 

je dziecku wkładaj prawa do jednego kręgu, obowiązki do drugiego. Chodzi o uświadomienie 

dziecku, że każdy ma tyle praw ile obowiązków.  

- Prawo do posiadania rodziny – obowiązek kochania i szanowania rodziców 

- Prawo do opieki medycznej – obowiązek dbania o zdrowie i pełnej akceptacji dzieci 

niepełnosprawnych 

- Prawo do wypowiedzi – obowiązek wysłuchania innych i akceptowania odmiennego zdania 

- Prawo do nauki – obowiązek uczenia się i rozwijania swoich zdolności 

- Prawo do godności i szacunku - obowiązek szanowania siebie i innych 

- Prawo do ochrony przed dyskryminacją – obowiązek akceptowania odmienności innych. - - 

- Prawo do ochrony przed agresją i zaniedbaniem- nie stosowanie przemocy, agresji wobec 

innych 

- Prawo do wypowiedzi, wolności myśli, sumienia i wyznania – uznawanie prawa innych do 

posiadania odmiennego niż moje zdania i swobodnego wyrażania go  

 „Tak czy nie?”- zabawa ćwicząca logiczne myślenie- dziecko wycina dwa koła. Na jednym 

pisze TAK, na drugim NIE. Rodzic zadaje pytania, a dziecko odpowiada na nie 

podniesieniem odpowiedniego koła.  

- Nikt nie może mnie zmuszać do robienia złych rzeczy. 

- Mogę zmusić kolegę, aby grał ze mną w piłkę. 

- Nikt nie może czytać moich listów bez pozwolenia. 

- Mogę bawić się tylko z kolegami (koleżankami), które wybierze mi mama.  

- Mogę uczyć się wszystkiego co mnie zaciekawi. 

- Mam prawo do tajemnic i własnego zdania.  

- Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić ani bić 

- Mogę zniszczyć koleżanki rysunek jeśli mi się nie podoba. 

 A teraz coś dla relaksu  po trudnym temacie „Piosenka o sprzątaniu domu” 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w 

https://poczta.wp.pl/k/
https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4
https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w


Karty pracy 29 a i b 

 

03 czerwiec  środa 

„Dzieci na świecie” 

„Dzieci świata”- obejrzyjcie film o dzieciach mieszkających na różnych kontynentach 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0  

„Wszystkie dzieci nasze są”- słuchanie piosenki Majki Jeżowskiej 

https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ  

„Układamy zdania”- z liter z albumu ułóż następujące zdania: 

Lubię lody. 

To mama i tata. 

Ada ma dwa koty.  

Karty pracy nr 30 a i b oraz 31a 

„A ram sam sam”- zabawa taneczna https://www.youtube.com/watch?v=k7AsdUIXR4s 

04 czerwiec czwartek  

„Z wizytą u moich rówieśników” 

„Zagadki dla mądrej główki” 

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

Czerwony kubraczek, czerwona czapeczka, przez las do babci idzie panieneczka. (Czerwony 

kapturek) 

Wszyscy do mnie zaglądają, co o wygląd schludny dbają. (lusterko) 

Śnieżną buzię ma i siedmiu krasnali zna. (Królewna Śnieżka) 

Choć ma rogi i nogi nie ruszy z podłogi. (stół) 

Choć posiada pancerz, wcale nie wojuje. Choć ma cztery nogi wolno spaceruje. (żółw) 

Kiedy w nim kipi woda, gwiżdże jak lokomotywa? (czajnik) 

Dobre ma zwyczaje ludziom mleko daje. (krowa) 

Skacze w parku po drzewach, żaden orzech nie jest dla niej trudny do zgryzienia. (wiewiórka) 

W lecie jest krótka a długa w zimie. Jak jej na imię. (noc) 

Mrugają, mrugają, choć oczek nie mają. Widać je na niebie, gdy czas spać na ciebie. 

(gwiazdy) 

To raz utyje, to znowu schudnie. Gdy noc przychodzi świeci nam cudnie. (księżyc) 

„Sylaby i głoski”- podzielcie na sylaby i głoski następujące słowa: lustro, żółw, fasola, żaba, 

gwiazda.  

„Utrwalamy figury geometryczne”- wyjmijcie z „Wyprawki” karty nr 34, 35, 36. 

Wypchnijcie z nich: czerwone koło, niebieski trójkąt, zielony prostokąt, czarny kwadrat, mały 

czerwony kwadrat, żółte duże koło, zielony duży prostokąt, biały mały trójkąt. 

Teraz wypchnijcie wszystkie figury. Uruchomcie swoją wyobraźnię i stwórzcie 

„Geometryczny rysunek”, zróbcie zdjęcie i wyślijcie mi je (figur nie trzeba naklejać, 

schowajcie je do koperty, będą do wykorzystania wielokrotnie).  

„Muzyczny stop”- zabawa ruchowa https://www.youtube.com/watch?v=6THdtkvAUwc 

 

05 czerwiec piątek 

„Nasze zabawy” 

„Moje marzenia”- kolaż. Z kolorowych gazet, kolorowanek dzieci wycinają obrazki 

przedstawiające różne sprzęty i przedmioty do zabawy, które chciałyby mieć i naklejają je na 

kartce. Mogą dorysować niektóre elementy lub wyciąć z kolorowego papieru. Mogą ozdobić 

swoją pracę w dowolny sposób.  

„Po drugiej stronie tęczy”- – zabawa ruchowo-twórcza inicjowana opowiadaniem rodzica. 

Dziecko zakłada różowe „okulary” (mogą być przeciwsłoneczne) i robi to co mówi rodzic: 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0
https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ
https://www.youtube.com/watch?v=k7AsdUIXR4s
https://www.youtube.com/watch?v=6THdtkvAUwc


Rodzic czyta: Za chwilę wejdziesz do wymarzonego świata znajdującego się po drugiej 

stronie tęczy. Aby to zrobić musisz wymyślić jakieś ciekawe ruchy. Popatrz, jak tu pięknie i 

kolorowo. Rozejrzyj  się dookoła, a zobaczysz nad sobą różnobarwne motyle. Motylki siadają 

Ci na ramionach, dalej, zdmuchnijcie je delikatnie. Teraz Ty zamień się w motylki i lataj od 

kwiatka do kwiatka. Spójrz w górę. Słyszysz jak szumią drzewa? Pokaż rączkami jak wiatr 

nagina gałęzie. 

 Spójrz za drzewem usiadł zajączek. O, a teraz ucieka. Spróbuj kicać tak jak on. Jakim 

zwierzątkiem chcesz się jeszcze stać? (naśladowanie ruchów wykonywanych przez 

wymyślone zwierzęta). Ojej, zrobiło się późno, musimy wracać. Wymyśl ruchy, które 

pozwolą Ci ponownie przekroczyć bramę i wrócić do naszego świata 

„Kreatywna zabawa dla dzieci i rodziców” – a teraz zapraszam do wspólnej zabawy 

ruchowej. Instruktaż znajdziecie tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=U2-l87iDqU8- 

Karty pracy: 31 b, 32 a i b 

 

RELIGIA  EMAIL NAUCZYCIELA  mariannazieba7@gmail.com  

 

02.06. 2020 r.  

Dobry Pasterz prowadzi mnie przez życie wykonaj zadanie z  katechezy 45.                                                                                                                                                                                                                                           

 

04.06.2020 r.   

Wysłuchaj: https://www.youtube.com/watch?v=_mmrG907pyo 

 

JĘZYK ANGIELSKI  EMAIL  NAUCZYCIELA epastuszka.ang@gmail.com 

 

01.05.2020r. (poniedziałek) 

Happy Children s Day!- Życzę wam wszystkiego najlepszego z okazji Waszego święta! 

Fruits- owoce 

Obejrzyjcie krótki filmik i powtarzajcie razem ze Stevem. 

https://www.youtube.com/watch?v=q780dw-1QE8  

Otwórzcie podręczniki na stronę 53 i nazwijcie owoce przedstawione na obrazku w ćw. 4. 

Dorysujcie uśmiechnięte buźki pod owocami, które lubicie jeść. 

Odpowiedzcie na pytanie: What colour are the apples, oranges, bananas and pears?- Jakiego 

koloru są jabłka, pomarańcze, banany i gruszki? 

Połączcie dzieci ze zdjęcia z ćw. 5 z odpowiadającymi im kolorystycznie owocami. 

Pokolorujcie również owoce w ramkach. 

Wykonajcie zadanie z zeszytu ćwiczeń: 

Ćw. 4 str. 47. Dorysuj brakujące owoce zgodnie z cyframi w ramkach. 

05.05.2020r. (piątek) 

I like…- Lubię… 

I don t like…- Nie lubię… 

Obejrzyjcie prezentację i powtórzcie zdania. 

https://www.youtube.com/watch?v=qkb1Eb-CUlM  

Otwórzcie podręczniki na stronę 54 i popatrzcie na duży obrazek przedstawiający restaurację. 

Spróbujcie nazwać produkty, które się w niej znajdują. Następnie odszukajcie produkty z ćw. 

8 str. 55 i zakreślcie je w kółko. 

Dzieci które mają płyty mogą zaśpiewać piosenkę z ćw. 7: „I like bread, yum, yum!” 

Wykonajcie zadanie z zeszytu ćwiczeń: 

Ćw. 5 str. 48. Odszukaj na obrazku produkty z list. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=U2-l87iDqU8-
mailto:mariannazieba7@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=_mmrG907pyo
https://poczta.wp.pl/k/
https://www.youtube.com/watch?v=q780dw-1QE8
https://www.youtube.com/watch?v=qkb1Eb-CUlM


LOGOPEDIA EMAIL NAUCZYCIELA  lograna@wp.pl 

 

DOSKONALENIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ 

Czym jest percepcja słuchowa? 

Percepcja słuchowa to zdolność do odbioru dźwięków - ich rozpoznawania, różnicowania 

oraz interpretowania. Deficyt percepcji słuchowej może utrudniać nabywanie ważnych 

umiejętności – czytania, pisania, mowy – jej rozumienia i poprawnego artykułowania 

dźwięków. 

Dlaczego warto pracować nad percepcją słuchu? 

Zaburzenia percepcji słuchowej u dzieci w wieku szkolnym, są charakterystyczne dla 

dysleksji typu słuchowego. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia trudności w tym 

zakresie, warto ćwiczyć z dzieckiem – należy przy tym pamiętać, aby ćwiczenia te nie były 

dla niego męczące i nadmiernie obciążające. 

Propozycje ćwiczeń. 

Odtwarzanie struktur dźwiękowych:  

wystukiwanie rytmu (wcześniej zaprezentowanego przez rodzica, np. dwa uderzenia o stół - 

trzy klaśnięcia - dwa tupnięcia. Prezentowany rytm powinien być dostosowany do możliwości 

dziecka – zaczynamy od prostych, stopniowo zwiększając stopień trudności); 

wyklaskiwanie rytmu na podstawie ustalonego wcześniej schematu graficznego (np. kwadrat 

= tupanie, trójkąt = klaskanie, koło = uderzanie rękami o nogi, rodzic układa figury w 

określony sposób, a dziecko musi odtworzyć rytm zgodnie z ustaloną zasadą – jaka figura 

odpowiada jakiemu dźwiękowi. Ważne: stopniowanie trudności – najpierw 3 figury, a potem 

6, 9). 

2. Śpiewanie/powtarzanie wyrazów podanych przez rodzica najpierw dwa trzy wyrazy, 

potem coraz więcej (np. kot – sanki – stół). 

3. Różnicowanie dźwięków z najbliższego otoczenia 

rozpoznawanie dźwięków otoczenia, odgłosów zwierząt, ptaków, pojazdów  itp. 

rozpoznawanie osób po głosie (można wcześniej nagrać głos osób z otoczenia dziecka – 

mamy, taty, babci, zadaniem dziecka jest rozpoznać, do kogo należy prezentowany głos); 

zabawa „Co słyszę?” – rodzic zasłania dziecku oczy i uderza np. łyżką o przedmioty 

znajdujące się w kuchni ( szklankę, blaszany garnek, stół) zadaniem dziecka jest odgadnąć 

jaki to przedmiot. 

4. Podział zdań na wyrazy (wyrazy dwusylabowe, wyrazy trzysylabowe, wyrazy 

wielosylabowe). Rodzic podaje zdanie a zadaniem dziecka jest powiedzenie z ilu wyrazów się 

ono składa,  

5. Łączenie i dzielenie sylab 

- rodzic podaje wyraz a dziecko dzieli go na sylaby, 

- rodzic podaje sylaby a dziecko łączy je w wyraz będzie wyraz, np. pił-ka, sa-mo-lot.  

Najpierw wyrazy składające się z 2 sylab, potem coraz trudniejsze. 

6. Wyodrębnianie pierwszej głoski 

- Co słyszysz na początku wyrazu Ania, ul, Ewa itp. Najpierw dziecko powinno opanować 

wyróżnianie samogłosek, a potem spółgłosek na początku wyrazu. 

7. Różnicowanie wyrazów podobnie brzmiących np. półka-bułka, kosa-koza 

8. Zabawa w dobieranie wyrazów na określoną głoskę, tworzenie ciągów wyrazowych - 

(„Teraz będziemy mówić wyrazy na literę „a” itp.) 

9. Łączenie głosek w wyrazy dzielenie wyrazów na głoski 

- Jaki to wyraz kiedy mówię m-a-m-a? 

- Jakie litery słyszysz w wyrazie domek – przeliteruj 

mailto:lograna@wp.pl
https://www.babyboom.pl/uczen/rozwoj/oko-w-oko-z-dysleksja


10. Segregowanie wyrazów wg ilości sylab, głosek 

rodzic przygotowuje karteczki z różnymi wyrazami (nazwy zwierząt, owoców itp., jeden 

wyraz na jednej karteczce. 

Zadaniem dziecka jest przeczytać głośno każdy wyraz, podzielić go na sylaby lub głoski, a 

następnie przyporządkować do określonej grupy, np. grupy zielonej („Na zielonej kartce 

połóż te wyrazy, które mają trzy sylaby, a na żółtej te, które mają cztery sylaby”) 

11. Szukanie ukrytych wyrazów w innych wyrazach np. ser-ce,   gra-bie (rodzic 

wypowiada te wyrazy, a zadaniem dziecka jest „znalezienie” innego wyrazu w 

prezentowanym). 

12. Wspólne układanie i nauka rymowanek uzupełnianie słów w znanych rymowankach, 

np. lata osa koło …., śnieżek prószy marzną …… Można również samodzielnie  układać 

różne rymowanki . 

13. Ćwiczenie pamięci słuchowej 

Rodzic prezentuje dziecku ciąg cyfr, wyrazów (np. owoców), zadaniem dziecka jest 

zapamiętać te elementy i odtworzyć w kolejności podanej przez rodzica (na początek trzy, 

cztery elementy, stopniowo coraz więcej). 

14. Wspólna nauka piosenek, wierszyków, tekstów 

Można przygotować krótki teatrzyk, występ dla pozostałych członków rodziny. Występ przed 

babcią i dziadkiem i wypowiedzenie z pamięci wierszyka, układanie rymowanek.  

Należy dostosować ćwiczenia do możliwości dziecka. Wybrać te, które będą sprawiały 

dziecku przyjemność i traktować je w formie zabawy. 

 


