
Temat:    Dzień Dziecka

Propozycje zabaw:

1. Korona dla dziecka – proponujemy, aby rodzice wcześniej zrobili dla dziecka koronę 

i  przed  zabawą  mu  wręczyli,  ponieważ  jest  to  jego  święto  i  poczuje  się  w  tym  dniu

wyjątkowo.

2. Na rozgrzewkę proponujemy taniec „Boogie – woogie”:

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w

 3. Wspólna zabawa ruchowo-integracyjna w rytm piosenki:

https://www.youtube.com/watch?v=E0mJZtUP_yY

„Jadą pociągi” – cała rodzina formuje pociąg, maszynistą jest rodzic. Pociąg porusza się w

rytm muzyki, a gdy milknie muzyka zatrzymują się na stacji i mimiką lub ruchem naśladują

nazwy stacji:

a) stacja uśmiechu,

b) stacja pajacyków,

c) stacja tańca,

d) stacja radości

e) stacja przytulasów

f) stacja buziaków

g) stacja komplementów

4. Wesoła ruletka – w poniższym linku znajduje się interaktywne koło,  które można

„zakręcić” i wykonać różne ruchowe ćwiczenia.

https://wordwall.net/pl/resource/902400/zaj%C4%99cia-ruchowe

5. Muzyczna zabawa w gorące krzesła:

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w
https://wordwall.net/pl/resource/902400/zaj%C4%99cia-ruchowe
https://www.youtube.com/watch?v=E0mJZtUP_yY


Rodzina ustawia krzesła kierując je w stronę zewnętrzną. Liczba krzeseł jest zawsze mniejsza

o 1 od liczby graczy. Zawodnicy ustawieni są obok krzeseł ze strony zewnętrznej. Do gry

można wykorzystać  muzykę  z poniższego linku.   Włączając muzykę  zabawa się zaczyna  

i wszyscy chodzą wokół krzeseł, gdy muzyka nie gra, każda osoba musi zająć miejsce na

krześle. Osobie, której się to nie uda odpada. Po odpadnięciu uczestnika zabawy odejmuje się

jedno krzesło. Gra toczy się do momentu kiedy w grze zostanie tylko jedna osoba . 

https://www.youtube.com/watch?v=pywKXb4rJR8

6. Rzuty do celu:

Rodzina  dzieli  się  na  dwa  zespoły.  Każdy  z  zawodników  otrzymuje  piłeczki  (piłeczki

wykonujemy  z  kolorowych  kartek  papieru  zgniatając  je  –  każda  drużyna  ma  inny  kolor

piłeczek) i kolejno wykonywane są rzuty do kosza. Wygrywa drużyna, której piłeczek jest

najwięcej w koszu

7. Rakieta

Przygotujmy do zabawy guziki,  tasiemki,  kolorowy papier,  rolki  po papierze toaletowym,

gazety oraz klej.  Dzieci mają olbrzymią wyobraźnię i z wyżej wymienionych rzeczy będą  

w  stanie  stworzyć  przeróżne  cuda.  Z  rolki  po  papierze  toaletowym,  folii  aluminiowej  

i kolorowego papieru jesteśmy w stanie wyczarować z dzieckiem kosmiczną rakietę!

8. Za współpracę i wykonanie zadań wręczamy dziecku medal (do druku):

https://przedszkolankowo.pl/2017/05/31/medale-na-dzien-dziecka/

Życzymy udanego Dnia Dziecka i przedniej zabawy!  

„DZIECI MAJĄ SWOJE PRAWA” – propozycje działań edukacyjnych

1. Gimnastyka na rozgrzewkę przy piosence: „Najpierw skłon.”

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

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
https://przedszkolankowo.pl/2017/05/31/medale-na-dzien-dziecka/
https://www.youtube.com/watch?v=pywKXb4rJR8
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zabawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zawodnik
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzes%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gracz


2. Rodzicu obejrzyj z dzieckiem obrazki przedstawiające dzieci z różnych kontynentów. 

Zachęcamy dziecko, by spróbowało odganąć różnice i podobieństwa między ludźmi. 

Najpierw oglądamy ilustracje dzieci przedstawione pod tymi linkami: 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/06/Plansza-3.pdf

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/06/Plansza-4.pdf

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/06/Plansza-6.pdf

Następnie kierujemy do dziecka pytania: 

- Powiedz, jakie cechy wyglądu i ubioru mają dzieci mieszkające w Afryce, Europie, 
Azji? - -Wymień różnice między przedstawionymi na nich dziećmi (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.

Sformułowanie wniosku: Każdy jest wyjątkowy- wygląda inaczej.

3. Rozmowa z dzieckiem na temat praw dziecka:

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, 

przysługują takie same prawa – prawa dziecka. Do zabawy, imienia i nazwiska, 

wychowania w rodzinie, edukacji, opieki zdrowotnej, równego traktowania. 

Najważniejszym dokumentem jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 

roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i 

ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku. 

4. Rodzicu obejrzyj z dzieckiem film animowany pt. „Prawa dziecka”. Poproś 

dziecko, by spróbowało odgadnąć z jakich baśni są postacie Jasia i Małgosi, 

księżniczki, kaczątka?

Poproś dziecko, by podało tytuły tych baśni. Jakie prawa mają dzieci? 

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

Rozmawiając z dzieckiem o jego prawach można skorzystać też z kart obrazkowych, 

które przybliżą dziecku ten temat. Znajdziecie je Państwo pod tym linkiem:

https://www.dzieckiembadz.pl/2017/05/prawa-dziecka-do-druku.html

Uświadomienie dzieciom, że zawsze mogą liczyć na pomoc ze strony dorosłych i nie 

są sami ze swoimi problemami. 

https://www.dzieckiembadz.pl/2017/05/prawa-dziecka-do-druku.html
https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/06/Plansza-6.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/06/Plansza-4.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/06/Plansza-3.pdf


5. Piosenka: Prawa dziecka:

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4

6. Zabawa integracyjna „Mały człowiek”. 

Dziecko ilustruje ruchem treść poniższego wiersza:

Mały człowiek, duża sprawa. (dzieci przykucają, wstają i zataczają rękami koło)

Mały człowiek ma swe prawa.(dzieci rękami wskazują siebie)

Strzegąc praw tych należycie,(dzieci krzyżują ręce i przykładają do siebie)

układamy dziecku życie.(dzieci klaszczą, a następnie witają się przez podanie ręki).

7. Zabawa ruchowa: „Skoki przez drabinkę.”

Rodzicu   wykonaj  drabinkę,  np. z gazety.  Wystarczy pociąć ją na 5-centymetrowe

paski, które ułożycie na ziemi na wzór drabinki. Zadanie dziecka polega na sprawnym

przeskakiwaniu kolejnych szczebelków. 

8. Propozycja zabawy doskonalącej koncentrację uwagi, analizę i syntezę wzrokową: 

układanie puzzli: „Dzieci z różnych stron świata”. Prosimy, by dziecko złożyło 

obrazki dzieci złożone z kilku elementów. Pozzle znajdziecie Państwo pod 

następującym linkiem:

https://kidsactivitiesblog.com/wp-content/uploads/2015/01/mix-and-match-

puzzles.pdf

Dodatkowe propozycje:

• Propozycja zabawy rozwijającej spostrzegawczość wzrokową: „Dopasuj słodkości i 

prezenty do cieni.” 

https://www.dropbox.com/s/yo8qfi3sjck83ge/5-Shadow%20matching-

Birthday.pdf?dl=0

• Propozycja zabawy rozwijającej koncentrację uwagi i spostrzegawczość wzrokową: 

„Znajdź różnicę.”

http://www.champak.in/spot-the-difference/puzzles-for-kids-spot-the-difference

https://kidsactivitiesblog.com/wp-content/uploads/2015/01/mix-and-match-puzzles.pdf
https://kidsactivitiesblog.com/wp-content/uploads/2015/01/mix-and-match-puzzles.pdf
http://www.champak.in/spot-the-difference/puzzles-for-kids-spot-the-difference
https://www.dropbox.com/s/yo8qfi3sjck83ge/5-Shadow%20matching-Birthday.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/yo8qfi3sjck83ge/5-Shadow%20matching-Birthday.pdf?dl=0
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4


• Propozycja zabawy rozwijającej sprawność małej motoryki, wyklejanka do druku z 

napisem: „DZIECKO.” Napis ten można wykleić na różne sposoby: plasteliną, 

kuleczkami z bibuły lub palcami namoczonymi w farbie. 

https://lecibocian.pl/blog/dla-dziecka/kreatywnie-z-dzieckiem/

• Kolorowanki: „Dzieci z różnych stron świata.” Propozycja do wyboru:

https://dzidziusiowo.pl/dla-dzieci/kolorowanki/dzieci-swiata

https://przedszkolankowo.pl/2018/06/02/dzieci-plansze-demonstracyjne-kolorowanki/

• Ciekawostki: Informacja o smakołykach dzieci z różnych stron świata:

https://mamotoja.pl/przysmaki-z-dziecinstwa-w-roznych-krajach-swiata,dzien-

dziecka-artykul,22987,r1p1.html

https://mamotoja.pl/przysmaki-z-dziecinstwa-w-roznych-krajach-swiata,dzien-dziecka-artykul,22987,r1p1.html
https://mamotoja.pl/przysmaki-z-dziecinstwa-w-roznych-krajach-swiata,dzien-dziecka-artykul,22987,r1p1.html
https://przedszkolankowo.pl/2018/06/02/dzieci-plansze-demonstracyjne-kolorowanki/
https://dzidziusiowo.pl/dla-dzieci/kolorowanki/dzieci-swiata
https://lecibocian.pl/blog/dla-dziecka/kreatywnie-z-dzieckiem/

