
Temat tygodnia: 

DZIEŃ DZIECKA 01.06.20- 05.06.20 

 

Poniedziałek 01.06.2020 

DZIŚ DZIEŃ DZIECKA 

 

 

Proponowane działania: 

PROPOZYCJE PLASTYCZNE 

 Zapraszam do wspólnych prac plastycznych 

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

SŁODKIE PROPOZYCJE 

 Zachęcam do wspólnego przygotowania deseru 

https://swiony.pl/i,3-szybkie-desery-ktore-umila-dzien-dziecka,100,912721.html 

EKSPERYMENTY DLA DZIECI 

 Dla zainteresowanych eksperymentowaniem polecam ciekawe propozycje 

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

https://www.youtube.com/watch?v=NyOhE-uYAvQ&t=64s 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=kABSHGGglJo
https://swiony.pl/i,3-szybkie-desery-ktore-umila-dzien-dziecka,100,912721.html
https://www.youtube.com/watch?v=yifCpjnOSCA
https://www.youtube.com/watch?v=NyOhE-uYAvQ&t=64s


Wtorek 02.06.2020 

ZACZYNAMY NOWY MIESIĄC - CZERWIEC 

 

Proponowane działania: 

ZABAWY Z KALENDARZEM 

 Dziecko przy pomocy Rodzica odczytuje nazwę obecnego miesiąca, wskazuje 

aktualną datę  

 Dziecko przy pomocy Rodzica odszukuje ważne wydarzenia przypadające w miesiącu 

czerwcu: Dzień Dziecka, Dzień Ojca, początek lata 

 Dziecko wspólnie z Rodzicem czyta nazwy wszystkich miesięcy 

 Dziecko wspólnie z Rodzicem przelicza ilość miesięcy 

 Dziecko przy pomocy Rodzica utrwala nazwy miesięcy 

JAKI JEST CZERWIEC? 

 Rodzic czyta dziecku przysłowia pogodowe 

 Rodzic rozmawia z dzieckiem o aktualnej pogodzie 

Czerwiec na maju zwykle się wzoruje, jego pluchy, pogody często naśladuje.  

Czerwiec po deszczowym maju, często dżdżysty w naszym kraju.  

W czerwcu, gdy pszczoły żądlą, to czują burzę nadchodzącą.  

Czerwiec zimny i wilgotny, całemu roku bardzo psotny.  

Na początku lata ranne grzmoty są zapowiedzią rychłej słoty.  

https://meteoprog.pl/pl/news/50747/ 

 

 

 

 

 

 

https://meteoprog.pl/pl/news/50747/


ŚRODA 03.06.20 

NASZE PRAWA – PRAWO DO NAUKI 

 

Proponowane działania: 

 Rodzic rozmawia z dzieckiem, o tym, co najbardziej lubi robić, czego nauczyło się 

robić samodzielnie, czego chciałoby się nauczyć 

 Rodzic zachęca dziecko do odnalezienia w dowolnym tekście (książki, gazety) 

poznanej litery: g, G i zakreślenie jej 

 Rodzic prosi o wskazanie przedmiotów, których nazwa zaczyna się na literę g, 

wymienienie imion na literę G 

 Rodzic wspólnie z dzieckiem wymyśla zdania, w których wszystkie wyrazy 

rozpoczynają się na literę g, G: „Grazyna gotuje grochówkę” 

 

Czwartek 04.06.20 

NASZE OBOWIAZKI 

 

Proponowane działania: 

Urszula Kowalska – „Prawa i obowiązki”  

 

Obowiązki poznaj teraz, 

chyba znany ci ten wyraz? 



Dziś wymienię najważniejsze, 

sam odkryjesz te ciut mniejsze: 

- Jeść skończyłeś, to zaczynaj, 

do kuchni znosić naczynia. 

- Po zabawie, sprzątnij klocki. 

- Umyj ząbki, uczesz loczki. 

- Ładnie odłóż swe ubranko, 

na stoliczek lub krzesełko. 

Zapamiętaj wszystko ładnie, 

swoje prawa znaj dokładnie, 

może staną się podporą, 

nawet znać je- to już sporo!  

http://wierszykidladzieci.pl/kowalska/prawa-obowiazki.php 

 Rodzic czyta wiersz 

 Rodzic rozmawia z dzieckiem o codziennych obowiązkach  

 Dziecko deklaruje się wykonać samodzielnie wybraną czynność po uzyskaniu 

aprobaty przez Rodzica 

ZADANIA MATEMATYCZNE 

 Rodzic zachęca dziecko do wymyślania i rozwiazywania zadań matematycznych np.  

Chłopiec postawił na stole 6 kubków, potem dostawił jeszcze 2. Ile kubków stoi 

na stole? 

 

Piątek 05.06.20 

MOIM ZDANIEM… 

Proponowane działania: 

 Rodzic ogląda z dzieckiem plakat, wspólnie zastanawiają się, jak można go uzupełnić 

 Rodzic zachęca dziecko do formułowania pomysłów dotyczących praw i obowiązków 

dziecka 

 Dziecko kończy zdania: 

Moim zdaniem, każde dziecko ma prawo do… 

Moim zdaniem, kazde dziecko ma obowiązek… 

 Rodzic zachęca dziecko do zrobienia własnego plakatu o prawach i obowiązkach 

dziecka dowolną techniką (kredki, flamastry, farby, wycinanka) 

http://wierszykidladzieci.pl/kowalska/prawa-obowiazki.php


 

 

DOBREJ ZABAWY I ZDROWIA ŻYCZĘ ☺ 

OPRACOWAŁA Danuta Baraniewicz 


