
Drodzy Rodzice, drogie Dzieci! 

Bardzo dziękujemy za wszystkie zdjęcia, które do tej pory otrzymaliśmy. Oto kolejna porcja 

zadao i zabaw dla Was – oczywiście są to propozycje dla chętnych! 

Miłej zabawy! 

01.06.2020 – poniedziałek 

1. „Śmieszne powitania” – zabawa integracyjna. 

Dziecko stoi na dywanie. Rodzic zaczyna zabawę mówiąc: 

- witamy się kciukami, po czym dotyka kciuk dziecka stojącego po prawej jego stronie, 

dziecko kontynuuje powitanie dalej, następnie witamy się kolanami, ramionami, ukłonem jak 

murzyoskie dzieci i nosami jak Eskimosi. 

2. Obejrzenie wspólnie z dzieckiem filmu na temat Konwencji Praw Dziecka 

dostosowanego do wieku. 

https://www.youtube.com/watch?v=LS3luWot-bE 

https://www.youtube.com/watch?v=atCZH2d5Gw8 

3. Jakie mamy prawa? - rozmowa z dzieckiem po obejrzeniu filmików. 

Dzieci mają prawo do: 

 miłości i szacunku 

 życia w rodzinie  

 prywatności 

 radości 

 niewiedzy 

 niepowodzenia i łez 

 zabawy i wypoczynku 

 nauki 

 wyrażania własnych myśli i uczud 

 przeciwstawienia się złu 

 leczenia 

 do życia bez przemocy 

Uświadomienie dziecku, że zawsze może liczyd na pomoc ze strony dorosłych i nie pozostaje 

samo ze swoimi problemami. 

4. „Mały człowiek” – zabawa integracyjna. 

https://www.youtube.com/watch?v=LS3luWot-bE
https://www.youtube.com/watch?v=atCZH2d5Gw8


Dziecko ilustruje ruchem treśd wiersza: 

Mały człowiek, duża sprawa. (dziecko przykuca, wstaje  i zatacza rękami  koło) 

Mały człowiek ma swe prawa. (dziecko rękami wskazuje siebie) 

Strzegąc praw tych należycie, (dziecko krzyżuje ręce i przykłada do siebie) 

układamy dziecku życie. (dzieci klaszcze, a następnie wita się przez podanie ręki). 

5. „Dziewczynka z kwiatkiem” – pokoloruj obrazek zgodnie z kodem. 

(Załącznik nr 1 Pokoloruj obrazek według kodu) 

 

02.06.2020 – wtorek 

1. „Najpierw skłon” – zabawa ruchowa z elementem śpiewu i pokazu (muzyka: K. Łaska, M. 

Nocny, Słowa: T. Robaczewski, śpiew: M. Konkel + M. Piróg). 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

2. „Dzieci świata” - słuchanie wiersza W. Fabera. Przeprowadzenie krótkiej rozmowy na 

temat wysłuchanego wiersza. 

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 

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. 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ


Rozmowa z dzieckiem na temat wysłuchanego wiersza: 

 Z czego śmiały się dzieci afrykaoskie i dlaczego? 

 Gdzie mieszkają Eskimosi? 

 O czym nie wiedziały eskimoskie dzieci? 

 Co łączy dzieci na całym świecie? 

Okazjonalnie obejrzenie filmiku „My dzieci świata”. 

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

3. „Dzieci z różnych stron świata” – gra memory. 

(Załącznik nr 2 Dzieci z różnych stron świata) 

4. „Planeta dzieci” – wykonanie pracy plastycznej, kuli ziemskiej z odbicia folii bąbelkowej i 

odcisków paluszków. 

https://mermaidscreations.wordpress.com/2012/04/12/6518/ 

5. Wspólne wysłuchanie bajki „O łąkowym smoku”. 

https://www.youtube.com/watch?v=i9YbDGYKr9E&fbclid=IwA%20R2BjJS4S2nmxtoeEKiN

mE5RurNtAHdFsMm7Q14IEJQZZsK-KqbCIJIe-Y 

 

03.06.2020 – środa 

1. „Poranna rozruszanka – pięta kciuk” – zabawa ruchowa z elementem śpiewu i pokazu. 

https://www.youtube.com/watch?v=5MV6cCSj_vg 

2. „Przyjaciel" – wysłuchanie wiersza J. Koczanowskiej. Przeprowadzenie krótkiej rozmowy 

na temat wysłuchanego utworu.  

Nie musisz mied przyjaciół stu, 

Nie musisz mied 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 – pocieszyd umie. 

Przyjaciel to jest taki ktoś, 

Kto nigdy nie zawiedzie, 

A poznasz go, bo z Tobą jest 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0
https://mermaidscreations.wordpress.com/2012/04/12/6518/
https://www.youtube.com/watch?v=i9YbDGYKr9E&fbclid=IwA%20R2BjJS4S2nmxtoeEKiNmE5RurNtAHdFsMm7Q14IEJQZZsK-KqbCIJIe-Y
https://www.youtube.com/watch?v=i9YbDGYKr9E&fbclid=IwA%20R2BjJS4S2nmxtoeEKiNmE5RurNtAHdFsMm7Q14IEJQZZsK-KqbCIJIe-Y
https://www.youtube.com/watch?v=5MV6cCSj_vg


Gdy coś się nie powiedzie. 

3. „Mam przyjaciela” – osłuchanie się z tekstem i muzyką piosenki (sł: P.Brylski, muz: 

T.Filipczak, K.Łaska, śpiew: M. Sitek, M. Świetlik). 

https://www.youtube.com/watch?v=mGsicfW_yG8 

4. „Mój przyjaciel” – praca plastyczna - wykonanie portretu przyjaciela. 

5. Wspólne obejrzenie bajki „Portret przyjaźni”. 

https://www.youtube.com/watch?v=12noA3Z8-Zw 

Zadanie dla chętnych dzieci: 

(Załącznik nr 3 Puzzle – dzieci) 

 

04.06.2020 – czwartek 

1. „Ćwiczenia z liczeniem w podskokach” – zabawa ruchowa z elementem śpiewu i pokazu. 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg 

2. „W co się bawid?” - słuchanie wiersza Doroty Kossakowskiej. Rozmowa na temat 

wiersza. 

 O czym jest wiersz? 

 Co lubią robid dzieci? 

 Co Ty lubisz robid najbardziej?  

Franek lubi w piłkę grad, Zosia mknąd rowerem.  

Na wyprawy krótkie, długie razem z przyjacielem.  

Kasia lubi tworzyd prace, pięknie malowane.  

A ja lubię czasem zrobid dwie baoki mydlane.  

Jedna duża, druga mała, potem średnich dwieście.  

Takich pięknych baniek, nie ma w całym mieście.  

Trochę mydła, trochę wody, jeszcze słomka mała.  

I już jest na nudę, zabawa wspaniała.  

Lecą banki w górę, potem w dół spadają i mnóstwo kolorów w swoich brzuszkach mają. 

2. „Baoki mydlane” – wykonanie eksperymentów z baokami mydlanymi. 

http://www.banki-mydlane.com.pl/eksperymenty.html 

3. „Mam przyjaciela” – utrwalanie słów i melodii piosenki (sł: P.Brylski, muz: T.Filipczak, 

K.Łaska, śpiew: M. Sitek, M. Świetlik). 

https://www.youtube.com/watch?v=mGsicfW_yG8 

4. „Ślimak” – gra matematyczna – dodawanie ze ślimakiem. 

https://www.youtube.com/watch?v=mGsicfW_yG8
https://www.youtube.com/watch?v=12noA3Z8-Zw
https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg
http://www.banki-mydlane.com.pl/eksperymenty.html
https://www.youtube.com/watch?v=mGsicfW_yG8


 

(pomysł zaczerpnięty z https://ztorbynauczycielki.pl/gra-matematyczna-dodawanie-ze-

slimakiem%f0%9f%98%8a/) 

(Załącznik nr 4 Gra matematyczna) 

 

05.06.2020 – piątek 

1. „Gimnastyka w domu i w przedszkolu” – propozycje dwiczeo ruchowych. 

https://www.youtube.com/watch?v=9lZviQRE6dQ&fbclid=IwAR1qMg3ZM5a95-

DCy15QEQzO-CwgoS8RdOpVy_Rrgl2OiIEzwu5t5Imawho 

2. „Nazwij swoje uczucia” – dokoocz zdania.  

Dziecko tworzy dalszą częśd rozpoczętego przez rodzica zdania, np.  

- Jestem smutny , gdy …  

- Czuję się szczęśliwy , ponieważ …  

- Boję się , gdy …  

- Jestem zły, ponieważ …  

- Czuję się zadowolony , gdy … 

3. „Miny”- zabawy z lusterkiem.  

Dziecko wyraża minami różne uczucia: radośd, złośd, smutek, itp. 

4. „Dzieci” – dwiczenie dla chętnych dzieci – składanie obrazka z części w całośd.  

Potnij obrazek na 6 części i spróbuj złożyd go w całośd. Przyklej na kartce papieru. 

Doskonalenie percepcji wzrokowej dzieci. 

(Załącznik nr 5 Składanie obrazka z części)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ztorbynauczycielki.pl/gra-matematyczna-dodawanie-ze-slimakiem%f0%9f%98%8a/
https://ztorbynauczycielki.pl/gra-matematyczna-dodawanie-ze-slimakiem%f0%9f%98%8a/
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Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Załącznik nr 3 

 

 

 



 

 

 

 



Załącznik nr 4 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 

 

 

 

 

 

 


