
 

Wszystkim dzieciom z okazji ich święta życzymy dużo zdrowia, szczęścia, 

radości, spełnienia marzeń oraz beztroskiej zabawy i dużo uśmiechu! 

DRODZY PIRACI! 

W tym tygodniu świętowad będziemy Dzieo Dziecka. Proponuję ten tydzieo spędzid 
wesoło i na sportowo.  

DROGI RODZICU! 
Poświęd przynajmniej 30 minut każdego dnia na dowolną aktywnośd fizyczną z dzieckiem, a zapewnisz 
mu: 
- dobrą zabawę 
- poczucie pewności siebie 
- odpornośd psychiczną i fizyczną 
- sprawny umysł 
- mocne mięśnie, stawy i kości 
- umiejętnośd przestrzegania reguł ( za BLIŻEJ PRZEDSZKOLA - wychowanie i edukacja) 

. ·  

Poniedziałek 01.06. 
 
1.Zaproś rodzica do wspólnych dwiczeo: 
 https://youtu.be/yPHeSAx9QCc 

2.Wyszukaj w domowej bibliotece albumy, encyklopedie, w  których znajdziesz 
informacje na temat dzieci mieszkających na innych kontynentach. Zwród uwagę różnice i 
podobieostwa między ludźmi. Powiedz, jakie cechy wyglądu i ubioru mają dzieci 
mieszkające w Afryce, Europie, Azji?  Wymieo różnice między przedstawionymi na nich 
dziedmi (kolor skóry, kształt oczu itd.). Odszukaj cechy wspólne – dzieci mają oczy takiego 
samego koloru jak ja, są takiego samego wzrostu, mają na sobie element ubrania w tym 
samym kolorze. 

 Obejrzyj film edukacyjny  „Kolorowe dzieci”.  
https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4 
 
3.Teraz posłuchaj wiersza: 
,,Dzieci świata”  W. Faber 
W Afryce w szkole na lekcji, 
Śmiała się dzieci gromada, 
Gdy im mówił malutki Gwinejczyk, 
Że gdzieś na świeci śnieg pada. 

A jego rówieśnik Eskimos, 
Tez w szkole w chłodnej Grenlandii, 
Nie uwierzył, że są na świecie 
Gorące pustynie i palmy. 

Afryki, ani Grenlandii 

https://www.facebook.com/blizejprzedszkola/?__tn__=kC-R&eid=ARDh1pMotwnPm78HB8jdUryeMU1HJeBNPMBAqvKWFeVsnNwmGXOX0kf0oPRDet8-cs8OEhjICuUS7zIx&hc_ref=ARQf8Rmc_OSV4UWfbgqkLfpOzdwmiarDgrv6mc1qrUEDtE2efVvjYZ1rxTbJyIFMnYw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAGv9ckaciNkEgod8FL2nq1QFNGEyftY_oB2pc20n0eX5E2gnSZ5I4r6jjGc4oo7RbzDXwbep8i4tp_5f6e4CtOpJJKu6bybyJ1JZ5wFAke94RxEAXk8vLEOWKVnO4s4c3EdsASOWFTqQ4jEA14HN5ZPIxVLG97CfqmGEfiixKdv-PBue_oH6cGjMpQNKIkkffDFkq1VoFCj2Acw1tB5Z0rB8uWB1K7wgBjuH7nEzfhkdn35DmMWQpSCHP-B-nqdeEtDs_teRFeBpIhlGdHwOFKCNpqi-aMCamwJqSCj6wllpS-VT_eewc4jq6hiH2dp8vKNW4hVoyepfu3Ew2k-gCvCWU7VN_wY5DVyeG2pspk8KPNLobLl4Go1sDU
https://www.facebook.com/blizejprzedszkola/videos/246552486643269/?__xts__%5B0%5D=68.ARAGv9ckaciNkEgod8FL2nq1QFNGEyftY_oB2pc20n0eX5E2gnSZ5I4r6jjGc4oo7RbzDXwbep8i4tp_5f6e4CtOpJJKu6bybyJ1JZ5wFAke94RxEAXk8vLEOWKVnO4s4c3EdsASOWFTqQ4jEA14HN5ZPIxVLG97CfqmGEfiixKdv-PBue_oH6cGjMpQNKIkkffDFkq1VoFCj2Acw1tB5Z0rB8uWB1K7wgBjuH7nEzfhkdn35DmMWQpSCHP-B-nqdeEtDs_teRFeBpIhlGdHwOFKCNpqi-aMCamwJqSCj6wllpS-VT_eewc4jq6hiH2dp8vKNW4hVoyepfu3Ew2k-gCvCWU7VN_wY5DVyeG2pspk8KPNLobLl4Go1sDU&__tn__=-R
https://youtu.be/yPHeSAx9QCc?fbclid=IwAR0EKsYMIoWbr5hR2oU4qrA9zB8-oW8VPMWlLggsmGhOJzYuKDPdRH7Y71E
https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4


 
My także jak dotąd nie znamy, 
A jednak wierzymy w lodowce, 
W gorące pustynie, w banany. 

I dzieciom z całego świata, 
chcemy ręce uścisnąd mocno 
i wierzymy, że dzielni z nich ludzie, 
jak i z nas samych wyrosną. 

Odpowiedz na pytania: 
– Z czego śmiały się dzieci afrykaoskie i dlaczego? 
– Gdzie mieszkają Eskimosi? 
– O czym nie wiedziały eskimoskie dzieci? 
– Co łączy dzieci na całym świecie? 

Przywitaj się: 
–  po japoosku – głęboki skłon ze złożonymi dłoomi na piersi 
– jak Eskimosi – pocieranie się noskami 
– po europejsku – podawanie dłoni i mówienie „Dzieo dobry” – w różnych językach : 
„Guten Tag”, „Good Morning”. 
 

4.Naucz się krótkiej rymowanki: „Murzyoski okrzyk”  
– rodzic mówi rytmicznie słowa, wykonując dowolne ruchy, dziecko musi je powtórzyd. 
(słowa te wymawiamy w różny sposób: głośno, cicho, wolno,…) 
 „E – rodzic 
E - dziecko  
Ale - rodzic 
Ale - dziecko  
E weri tika Tonga – rodzic 
 E weri tika Tonga - dziecko  
O masa, masa, masa – rodzic 
O masa, masa, masa – dziecko 
 E, ale balu a balu e - rodzic 
E, ale balu a balu e” – dziecko 
 
5.Pora na domową dyskotekę z okazji Dnia Dziecka. Nadmuchaj i ozdób dowolnie balony, 
Udekoruj swój pokój. Załóż swoje ulubione przebranie. Zaproś do zabawy 
rodziców/rodzeostwo (samodzielne taoce do piosenek dyskotekowych). Udanej zabawy! 
 
 
 
 
 
 
 
 



WTOREK 02.06. 
 
1.Dzisiejszy dzieo również rozpoczynamy od wspólnych dwiczeo: 
 https://bit.ly/2VIUupI 
 

2. „Rodzinna czytanka” – przeczytaj z rodzicem tekst wyrazowo-obrazkowy.  Podziel na 
sylaby nazwy wszystkich obrazków.  Na jaką głoskę zaczynają się i kooczą podane 
obrazki? Jaką nazwę nosiła ulica przy, której stał rodzinny dom? Jak ma na imię mama? Co 
lubią dzieci? (ZAŁĄCZNIK) 

3. Teraz wyszukaj 10 różnic pomiędzy obrazkami. Jeden obrazek pokoloruj, na drugim 
zaznacz różnice. (załącznik) 

4. „Taoczące dzieci” – zabawa ruchowa z wykorzystaniem wiersza Mateusza Mojsak.  

Rodzic czyta wiersz, dziecko wykonuje dwiczenia z wiersza. 
 
 Taoczcie dzieci jak małpeczki, 
 wyginajcie swe tyłeczki, 
 w lewo w prawo, dookoła,  
bo zabawa jest wesoła. 
 W lewo w prawo, dookoła,  
bo zabawa jest wesoła. 
 
 Nie stój sztywno niczym pręt, 
 porusz biodrem i zrób skręt 
 w lewo w prawo, dookoła,  
bo zabawa jest wesoła.  
W lewo w prawo, dookoła, 
 bo zabawa jest wesoła. 
 
 Kucnij teraz, potem krzycz, 
 jak króliczek zrób hyc-hyc 
 w lewo w prawo, dookoła, 
 bo zabawa jest wesoła.  
W lewo w prawo, dookoła,  
bo zabawa jest wesoła  
 
Stao na palcach, ruszaj się 
 tworząc w taocu jakąś grę 
w lewo w prawo, dookoła,  
bo zabawa jest wesoła.  
W lewo w prawo, dookoła 
 bo zabawa jest wesoła.  
 
Tak się bawid możesz wciąż, 
 gdyś jest zwinny niczym wąż  
w lewo w prawo, dookoła, 
 bo zabawa jest wesoła.  
W lewo w prawo, dookoła, 

https://bit.ly/2VIUupI?fbclid=IwAR3iDm74o5SYoTG_lSafopKx-FWzdjYnuCVEZTbg3E40TkH3Mvs0NiCdAjQ


 bo zabawa jest wesoła, 
  
A gdy tylko znajdziesz czas, 
 zataocz sobie jeszcze raz.  
w lewo w prawo, dookoła, 
 bo zabawa jest wesoła. 
 W lewo w prawo, dookoła,  
bo zabawa jest wesoła. 
 

5.Wykonaj kartę pracy. Policz, ile baniek mydlanych ma każde dziecko, a następnie połącz 
je z odpowiednią liczbą. (załącznik) 
 
6.Myślę, że przyda się również przepis na gigantyczne baoki mydlane. Udanej zabawy! 
https://www.youtube.com/watch?v=bZz1Izsykwk 
 
 
ŚRODA 03.06. 
 
1.Wspólnie dwiczymy:  
 https://bit.ly/2ApKFVj 

2.  Posłuchaj piosenki „Jesteśmy dziedmi”. Naucz się refrenu i pierwszej zwrotki. 
Zaśpiewaj solo lub w duecie na przykład ze swoim rodzeostwem. 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ 

 „Jesteśmy dziedmi” 

1. Czy jesteś z Afryki, 
Czy też z Ameryki, 
Nie jest ważne gdzie mieszkamy, 
Bo jesteśmy tacy sami. 

Ref: Jesteśmy dziedmi! Chcemy miłości! 
Jesteśmy dziedmi! Chcemy radości! 
Chcemy by często tulono nas 
I żeby miło płynął nam czas. 

2. Czy mówisz po polsku, 
Czy też po japoosku, 
Wszyscy dobrze rozumiemy, 
Czego tak naprawdę chcemy. 

Ref: Jesteśmy dziedmi! Chcemy miłości! 
Jesteśmy dziedmi! Chcemy radości! 
Chcemy by często tulono nas 
I żeby miło płynął nam czas. 
 

Odpowiedz na pytania: 
 − Czego pragnie każde dziecko? 
− Czy każde dziecko jest bezpieczne i szczęśliwe? 
− Czy dzieci innych ras, mające inny kolor skóry, różnią się jeszcze czymś od nas? 
 

https://www.youtube.com/watch?v=bZz1Izsykwk
https://bit.ly/2ApKFVj?fbclid=IwAR1CGadceLvCkgrl8rY-IGNxC6qCVN0jcHAtzq8TKhMQS19u6OV6dBa47hs
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ


3.Teraz proponuję grę interaktywną  dwiczącą spostrzegawczośd DZIECI SWIATA oraz grę 

dwiczącą pamięd PODRÓŻ DZIECI ŚWIATA. 

https://www.janauczycielka.blog/ 

4.Kolejne zadanie polega na pokolorowaniu lustrzanego odbicia wzoru (załącznik). 

 

CZWARTEK 04.06. 

1.Zaczynamy kolejny dzieo od wspólnych dwiczeo: 
 https://bit.ly/2KHBPnR 
 
2.Teraz przygotuj kilka swoich ulubionych zabawek. Ustaw  szeregu. Nazwij je. Wykonaj 
dokładnie polecenia: 
-opisz jedną swoją ulubioną zabawkę 
-podziel nazwy zabawek na sylaby i przelicz je 
-powiedz, co słyszysz na początku poszczególnych nazw zabawek 
- powiedz, co słyszysz na koocu  
- zamknij oczy, w tym czasie rodzic zmienia położenie dwóch zabawek, a Ty zgadnij, która 
zabawki zmieniły swoje miejsce 
- teraz zamknij oczy, rodzic chowa jedną zabawkę. Której zabawki brakuje? 
 
3.„Wachlarzyk” – wykonaj pracę przestrzenną z papieru. 
Przygotuj:  paski kolorowych samoprzylepnych wycinanek, kolorowe kartki, kredki. 
Namaluj na kolorowej kartce wzory, dowolnego rysunki. 
Złóż  kartkę naprzemiennie na szerokośd około 2 cm.  
Sklej dół za pomocą paska z wycinanek samoprzylepnych. 
 
„Poradnik - jak zrobid wachlarz z papieru” 
https://www.youtube.com/watch?v=9HY0V-RvMjM 
 
4. „Zabawki” – karta pracy -nazwij przedmioty, podziel nazwy na głoski, pokoloruj rysunki. 
(załącznik) 
 
 

PIĄTEK 05.06. 
 
1.Pora na wspólne poranne dwiczenia:  
 https://bit.ly/3cPngLk 
 
2.Obejrzyj ilustrację (załącznik).Powiedz, w co bawią się dzieci? Jaka jest Twoja ulubiona 
zabawa? 
 
3. Zabawy dzieci” – układanie obrazków z części w całośd składających się z 6 – 10 
elementów. (załącznik) 

https://www.janauczycielka.blog/
https://bit.ly/2KHBPnR?fbclid=IwAR1MnhoRvSC4-p91VIbfER06QK_PuCUEnYzaCQgW3mnMcypbMiIZW64Dkj0
https://www.youtube.com/watch?v=9HY0V-RvMjM
https://bit.ly/3cPngLk?fbclid=IwAR1qMg3ZM5a95-DCy15QEQzO-CwgoS8RdOpVy_Rrgl2OiIEzwu5t5Imawho


 
4. „Skaczące Żabki” – gra zręcznościowa. 

Zapraszamy do zabawy ze skaczącymi żabkami! Ta gra wymaga  zręczności i wytrwałości: 

czyje żabki jako pierwsze wskoczą do stawu ten wygrywa. Może stad się miłym 

upominkiem przygotowanym wspólnie przez rodziców i dzieci z okazji Dnia Dziecka. 

https://ekodziecko.com/skaczace-zabki-gra-zrecznosciowa 
 
5.Znacie już polskie gry i zabawy podwórkowe. Zapraszam Was teraz do skorzystania 
z pomysłów zabaw z innych krajów. Mam nadzieję, że uda się je wykorzystad na 
podwórku, działce lub podczas wspólnych wyjazdów rodzinnych. 
https://mamotoja.pl/7-zabaw-z-roznych-stron-swiata,eksperymenty-i-zabawy-
artykul,8737,r1p1.html  

1. PAKISTAN – Rangoli. 

Ta egzotyczna zabawa polega na tworzeniu barwnych kompozycji-obrazów na ziemi lub asfalcie. 
Narysujcie dowolny kształt lub wzór, łatwy do wypełniania. Może to byd np. jakiś duży kwiat, fantazyjny 
domek czy mandala. Teraz należy „pokolorowad” obraz barwnymi i niezwykłymi „wypełniaczami”: 
trawą, kamyczkami, płatkami kwiatów, listkami itp. 

2. STANY ZJEDNOCZONE – Podchody 

Za praojców tej zabawy uważa się powszechnie północnoamerykaoskich Indian. Dzieciom sprawia ona 
największą frajdę wtedy, gdy rozgrywa się w lesie. Podchody polegają na tym, że ich uczestnicy dzielą się 
na dwie grupy (musi więc brad w nich udział więcej niż jeden dorosły) i jedna grupa dzieciaków wychodzi 
w teren wcześniej o jakieś pół godziny, po czym „ucieka”, zostawiając po drodze strzałki, ślady i zadania 
do rozwiązania (listy) dla przeciwników, czyli drugiej grupy, która musi ją dogonid. 

3. GHANA – Pilolo! 

W tym kraju wiele dzieci ma ograniczony dostęp do zabawek, ale maluchy wiedzą, jak się rozerwad i bez 
nich! Do Pilolo potrzeba kamyków (jeśli gra toczy się na trawie) lub monet (gdy gracie na podłożu 
pełnym kamyczków lub w domu). Na ziemi narysujcie linię lub połóżcie na dywanie sznurek. Wybierzcie 
spośród uczestników gry (musi ich byd min. czterech) szefa. Będzie on dawał sygnał do startu i 
decydował, kto wygrał dany wyścig. Teraz gracze muszą się odwrócid tyłem do linii, a szef pochowa 
w trawie czy porozkłada na ziemi lub dywanie kamyczki (monety). Gdy szef da sygnał, gracze stają 
przodem do linii i na hasło „Pilolo!” zaczynają wyścig w poszukiwaniu kamyka czy monety. Kto pierwszy 
znajdzie i najszybciej przybiegnie z powrotem za linię, dostaje od szefa jeden punkt. Szefem są wszyscy 
zawodnicy kolejno, zmienia się on co wyścig.  

4. AUSTRALIA – Kwadraty 

Zręcznościowa gra dla czterech uczestników, do której potrzebna jest piłka. Oto jej zasady: dorosły rysuje 
na ziemi (nie może to byd wysoka trawa) spore kwadratowe pole i dzieli je na cztery równe części. Każdy 
z powstałych kwadratów musi mied wielkośd co najmniej 2×2 m. Gracze kolejno zajmują jedno takie pole 
– to ich „królestwa”. Dzieciaki podają sobie piłkę (ale tylko nogami lub ręką, nie wolno jej łapad!), 
odbijając ją do sąsiada. Zanim zostanie odbita, może dotknąd ziemi na kwadracie danego gracza tylko 
jeden raz. Jeśli zawodnik nie zdoła piłki po takim trafieniu w jego pole wybid, odpada. Wygrywa grę ten z 
malców, który zostanie na polu ostatni. Nazywa się go „królem kwadratów”. 

5. HISZPANIA – Przeciąganie liny 

https://ekodziecko.com/skaczace-zabki-gra-zrecznosciowa
https://mamotoja.pl/7-zabaw-z-roznych-stron-swiata,eksperymenty-i-zabawy-artykul,8737,r1p1.html
https://mamotoja.pl/7-zabaw-z-roznych-stron-swiata,eksperymenty-i-zabawy-artykul,8737,r1p1.html


Do zabawy wystarczą mocna lina lub gruby sznurek oraz nieduża chustka z materiału (np. bandanka). 
Chusteczkę zawiąż na supeł na samym środku liny. Podziel dzieci na dwie grupy (zawodników musi byd 
co najmniej dwóch i najlepiej – parzysta liczba). Na ziemi narysuj linię. Każda z grup ma stanąd gęsiego po 
jej dwóch stronach, w odległości około dwóch kroków. Na twoje hasło „start” dzieciaki zaczynają ciągnąd 
linę, każda drużyna w swoją stronę. Wygrywają ci zawodnicy, którzy przeciągną chustkę na swoją stronę, 
za wytyczoną linię, np. o dwa kroki. Pamiętaj o nagrodach! 

W ZAŁĄCZNIKACH RÓWNIEŻ DODATKOWE KARTY PRACY. 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


