
Materiały i propozycje działań  gr. IV  01.06.- 05.06.2020 

 

Temat: Święto wszystkich dzieci 

 

Poniedziałek 01.06.2020 

 

1. Powitanka z piosenką „Wszyscy są” 
https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA 

 

2. Rozwiązywanie zagadki: 

Co to za święto na pewno wiecie. 

Obchodzą je dzieci na calutkim świecie. 

W tym dniu prezenty piękne dostają, 

A dorośli chętnie ich życzenia spełniają. 

 

3.Zabawa taneczna „Boogie Woogie”  

https://www.youtube.com/watch?v=KeKgAM3oUVc 

 

4. Ćwiczenia oddechowe- Mydlane bańki 
1.Do zabawy wykorzystujemy prosty przyrząd do robienia mydlanych baniek. Prosimy 

dziecko, aby spróbowało zrobić bańki dmuchając w kółko. Kiedy bańka pęknie robimy nową. 

2.Do miski lub głębokiej tacki wlewamy płyn do baniek mydlanych lub wodę z dodatkiem 

mydła. Dajemy dziecku plastikową rurkę  i pokazujemy jak dmuchając przez rurkę tworzy się 

„góra” mydlin.  

 

5.Zabawy z balonami  

Podrzucanie balonu w taki sposób by nie upadł na podłogę np.: 

- podbijanie balonu oburącz lub  jedną ręką/ prawa i lewą/ 

- podbijanie balonu  stopą/ prawą i lewą/ 

- podbijanie balonu dowolną częścią ciała 

Odbijanie balonu w rytm muzyki 

Rzut balonem do celu 

Podawanie balonu stopami 

Toczenie balonu na czworakach 

Kolorowanie balonu flamastrem 

 

Wtorek 02.06.2020 

 

1. Zabawa ruchowa Świeżakami  

https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I 

 

2.Słuchanie fragmentu opowiadania pt. ”O tym jak pluszowy zajączek szukał 

przyjaciela” J. A. Hockuba 

-Chciałbym, żebyśmy zostali przyjaciółmi powiedział pluszowy zajączek do moherowego 

szalika, który leżał zwinięty na krześle/.../. Jestem taki samotny. Wydaje mi się, ze jesteśmy 

do siebie podobni. Podobni? nie wiem o czym mówisz -odparł szalik. –Jesteśmy wprawdzie 

/.../ przyjemni w dotyku, ale poza tym wszystko nas dzieli! Na przykład ogon. Mój jest długi i 

wąski, a twój okrągły i ledwie widoczny. Ja mam frędzelki a ty nie./.../  

https://www.youtube.com/watch?v=h9wMpq8kqkA
https://www.youtube.com/watch?v=KeKgAM3oUVc
https://www.youtube.com/watch?v=Vq4LxW6QX7I


A poza tym jestem od dawna zaprzyjaźniony z płaszczem. No cóż- odezwał się zając a jego 

uszy opadły, jak zwykle, gdy był bardzo smutny. 

Ale następnego dnia... zawołał do leżącego na podłodze pantofla z  pomponem:  

Wiesz myślę, że moglibyśmy być przyjaciółmi. Mam taki sam ogonek jak ty./.../.  

To nie jest najlepszy pomysł/.../. Może poduszka zechce z tobą porozmawiać? Ale poduszka 

nie mówiła nic. Spała jak zwykle.                                                                                             

Zajączek był coraz bardziej smutny. Nikt nie chce się ze mną przyjaźnić.                                        

–Dlaczego nie pomyślałeś o mnie? Odezwał się ktoś cicho. Wprawdzie jestem zupełnie inna 

niż ty, ale właśnie to może być ciekawe. Jestem kanciasta, nie mam ogonka i jestem z 

papieru, ale mam ci do powiedzenia mnóstwo ciekawych historii. Och/.../ nigdy nie marzyłem 

o przyjaźni z tobą. Czy wy wiecie, z kim zaprzyjaźnił się zajączek? 

 

 

 
źródło: praca własna 

Rozmowa z dzieckiem: Kogo zajączek prosił by został jego przyjacielem? Kto chciał zostać  

przyjacielem zajączka? 

Powiedz lub pokaż co Ty lubisz robić ze swoim przyjacielem 

 

3.Słuchanie piosenki ”Zostań moim przyjacielem” 

https://www.youtube.com/watch?v=K7i5YGNN4v8 

Dziś śpiewamy o przyjaźni, bo z przyjaźnią w życiu raźniej, 

Z przyjacielem jest naj, naj, Czy to grudzień, czy to maj. 

Dziś zabawa, dziś przygoda, słońce świeci, jest pogoda, 

Dobrze nam, radośnie tak, Razem odkrywamy świat! 

Ref.: I na dobre i na złe, My dziś przyjaźnimy się, 

        Ty - ty ja- ja, ja i ty, Przyjaciele znaczy - My! x2 

Kiedy dzień jest smutny, szary, nie pomogą czary-mary, 

Z przyjacielem dobrze mi, Nawet kiedy gorsze dni! 

Dziś śpiewamy o przyjaźni, bo z przyjaźnią w życiu raźniej, 

https://www.youtube.com/watch?v=K7i5YGNN4v8


Z przyjacielem jest naj, naj, Czy to grudzień, czy to maj. 

Ref.: I na dobre i na złe, My dziś przyjaźnimy się, 

        Ty - ty ja- ja, ja i ty, Przyjaciele znaczy - My! x2 

 

4. „Ciepło- zimno” zabawa tradycyjna dziecko szuka ukrytego w pokoju dowolnego 

przedmiotu / najlepiej schować przedmiot  na którym dziecku zależy, którym lubi się bawić i 

pokazać mu jego zdjęcie np. w telefonie 

  

5. „Prezent dla przyjaciela” praca plastyczna 

Zachęcamy dziecko do rysowania na grubszym papierze dowolnych kształtów kredkami 

woskowymi, a następnie zamalowania całej powierzchni rozwodnioną farbą akwarelową. 

 

 

Środa 03.06.2020 

 

1.Zabawa ruchowa „Rób to co ja”: -pokazujemy dziecku co ma robić i zachęcamy do 

naśladowania: 

- maszeruj i biegnij 

- stań i wyprostuj się 

- dotknij obiema dłońmi palców u nóg 

- wyciągnij obie ręce przed siebie 

- podskocz na obu nogach raz, dwa, trzy 

- kręć się jak wiatraczek/obroty z rękami wyciągniętymi w bok/ 

- usiądź na podłodze, przyciągnij kolana do głowy; rozprostuj się do pozycji siedzącej. 

 

 

2. Piosenka o prawach dziecka 
https://www.youtube.com/watch?v=1NPR21aZPT4 

Mam prawo żyć 

Mam prawo być sobą 

Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą. 

Mam prawo kochać i kochanym być 

Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić. 

Dziecka prawa poważna sprawa 

Dziecka prawa to nie zabawa 

Mogę się śmiać 

Może się dziać pięknie 

Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie. 

Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych 

Nie można mnie zmuszać do uczynków złych. 

Mam prawo śnić 

Mam prawo być inny 

Mogę być słabszy lecz nie czuć się winny. 

Mam prawo śpiewać głośno kiedy chcę 

Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1NPR21aZPT4


 

 
źródło: pl.pinterest.com 

 

Porozmawiajmy z dzieckiem o jego prawach, ale także o obowiązkach np. doskonaleniu 

czynności samoobsługowych /ubieranie się, mycie, jedzenie sztućcami/, układaniu zabawek, 

zgodnej zabawie z rodzeństwem i kolegami, pomocy rodzicom w domu czyli ścieleniu łóżka, 

zamiataniu na szufelkę, wycieraniu kurzy, wrzucaniu śmieci do kosza, składaniu ściereczek, 

nakrywaniu do stołu, łączeniu w pary skarpetek. 
 

3.”Takie same” zabawa dydaktyczna 

Przygotowujemy pary takich samych przedmiotów i wkładamy je do pudełka. Zadaniem 

dziecka jest poszukanie takich samych przedmiotów /w zależności od możliwości dziecka 

przygotowujemy od kilku do kilkunastu par/. 

 

4.Ćwiczenia grafomotoryczne – malowanie po śladzie 

Rysujemy linie: proste, faliste, zygzakowate, spiralne  

Zadaniem dziecka jest malowanie po śladzie palcem maczanym w kolorowej farbie. 

 

Czwartek 04.06.2020 

 

1. Zabawa „Pokaż gdzie masz?” dziecko wskazuje: 

głowę, włosy, policzki, nos, brzuch, /oko, ucho, łokieć, kolano, rękę-prawe, lewe. 

 

2. Słuchanie piosenki „Mam marzenia” 

https://www.youtube.com/watch?v=uMRRK73w8M8 

Rozmowa z dzieckiem na temat tego co to jest marzenie i o jego marzeniach. 

3. Rozwiązywanie zagadek „Co chciały dostać dzieci? 

1. Dzieci go kochają i wznoszą do góry 

Dorośli fruwają w nim aż pod chmury/balon/ 

https://www.youtube.com/watch?v=uMRRK73w8M8


2. Choć nóg nie posiada, szybko pędzi szosą, bo nie nogi, 

Ale koła po szosie go niosą /auto/ 

3. Możesz z nich zbudować razem z kolegami kolorowy domek z dachem i z oknami. 

/klocki/ 

4. Co to takiego zgadnij? Poleci w górę i na dół. Rzucam ją na podłogę i nawet kopnąć 

mogę /piłka/ 

5. Leżą w pudełeczku piękne, kolorowe. Albo są drewniane, albo są woskowe.  

Narysujesz nimi słoneczko i chmurkę oraz dla mamusi przepiękną laurkę.  

/kredki/ 

6. Siedzą w sklepie z zabawkami, uśmiechnięte mają minki,  

piękne suknie, złote loki. Bardzo lubią je dziewczynki.  

/lalki/. 

 

4.Zabawa wyciszająca „Budujemy ciszę” 

https://www.youtube.com/watch?v=q6fqaaZG1ug 

5. Wyliczanka matematyczna- podczas wypowiadania pokazujemy kolejne palce. 

 

Jeden palec drugi, trzeci, 

tak umieją liczyć dzieci. 

Czwarty, piąty palec mam 

widzisz umiem liczyć sam. 

     

 

6. Rysowanie po śladzie, nazywanie narysowanych przedmiotów- 

https://akademia.pwn.pl/view/932528d2-3882-4387-82ab-

f305782e0add/38119/DWS_zeszyt_plastyczno_grafomotoryczny_04.pdf 

 

7. Poznanie literki „H h”: Przygotowujemy przedmioty lub obrazki przedmiotów na literkę  

‘h” np. herbata, hak, helikopter, hulajnoga itp. prezentujemy je dziecku, mówimy ich nazwy, 

zachęcamy dziecko do powtarzania. Prosimy dziecko by wyklaskało, wytupało  ich nazwy 

sylabami i policzyło sylaby; wyróżniamy  głoskę, którą słychać na początku i na końcu 

wyrazu. Pokazujemy litery: H, h, odszukujemy je  w  książeczkach,  gazetach. 

Piszemy grubym pisakiem lub wycinamy z tektury literki H,h   i zachęcamy dziecko do ich  

kolorowania, malowania, wyklejania plasteliną, kawałkami papieru.  

Spotkanie z literką H  jest tutaj :  

https://www.youtube.com/watch?v=tZjEIqfKJ-s 

 

 

Karta pracy: 

https://www.youtube.com/watch?v=q6fqaaZG1ug
https://akademia.pwn.pl/view/932528d2-3882-4387-82ab-f305782e0add/38119/DWS_zeszyt_plastyczno_grafomotoryczny_04.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/932528d2-3882-4387-82ab-f305782e0add/38119/DWS_zeszyt_plastyczno_grafomotoryczny_04.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tZjEIqfKJ-s


 

 

Piątek 05.05.2020 

 

1. Wesołe powitanie 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4 

2.Słuchanie wiersza W. Fabera ,,Dzieci świata” 

W Afryce w szkole na lekcji, 

Śmiała się dzieci gromada, 

Gdy im mówił malutki Gwinejczyk, 

Że gdzieś na świeci śnieg pada. 

https://www.youtube.com/watch?v=dvSAoxWiVT4


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 uścisnąć mocno 

i wierzymy, że dzielni z nich ludzie, 

jak i z nas samych wyrosną. 

Rozmowa na temat wiersza: 

– Z czego śmiały się dzieci w Afryce? 

– W co nie mogli uwierzyć  Eskimosi? 

– Co łączy dzieci na całym świecie? 

3.Co to za dzieci? Oglądanie ilustracji rozpoznawanie, nazywanie, porównywanie wyglądu, 

koloru skóry, ubioru 

Chińczyk                                                             Indianka  

  

 

 

 



 

Eskimos                                                             Murzyn 

  

Źródło: Pinterest, Pixabay 

4.Zaprowadź dzieci do ich domów 

 



5.Piosenka „Kolorowe dzieci” M. Jeżowska dziecko porusza się rytmicznie do piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4 

 

6. Zabawa naśladowcza „Murzynek malutki” 

Murzynek malutki oczka ma błyszczące, /pokazujemy na oczka/ 

kręcą mu się loczki /pokazujemy na włoski zakręcając „loczki”/ do góry sterczące 

buzia cała czarna, jak ta czekolada /pokazujemy na buzie/, 

mały nasz murzynek po murzyńsku gada :fili mili ha, fili mili ha/naśladujemy rękami 

“gadanie” czyli kręcimy dłońmi młynek / 

Chodź do nas Murzynku,/gest/ podaj rączki swe 

Zrobimy kółeczko, zabawimy się. /podajemy dziecku ręce/ 

Hej dalej, dalej, kręćmy się w kółeczko /kręcimy się dookoła siebie/ 

Jak się zabawimy wypijemy mleczko /gest „pić”/ 

fili mili ha, fili mili ha /kręcimy dłońmi młynek/ 

 

7. Praca plastyczna- indiański pióropusz  

 

 
 

Instrukcja- https://www.mamawdomu.pl/2015/01/jak-zrobic-indianski-pioropusz.html 

 

 

Inne propozycje: 

 

-Prawa dziecka film 

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

 

-Słuchanie wiersza „Dyzio marzyciel” J. Tuwima 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&v

ed=2ahUKEwizqLT7qNXpAhVpxIsKHSjcBm8QwqsBMAJ6BAgKEAc&url=https%3A%2F

%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DC2z6YLfOPUk&usg=AOvVaw38wAPf9_IsPM

UYhgE-6ccQ 

 

-memory nakrycia głowy z całego świata 

http://miedzykulturowa.org.pl/dladzieci/nakrycia-glowy-calego-swiata/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4
https://www.mamawdomu.pl/2015/01/jak-zrobic-indianski-pioropusz.html
https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizqLT7qNXpAhVpxIsKHSjcBm8QwqsBMAJ6BAgKEAc&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DC2z6YLfOPUk&usg=AOvVaw38wAPf9_IsPMUYhgE-6ccQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizqLT7qNXpAhVpxIsKHSjcBm8QwqsBMAJ6BAgKEAc&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DC2z6YLfOPUk&usg=AOvVaw38wAPf9_IsPMUYhgE-6ccQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizqLT7qNXpAhVpxIsKHSjcBm8QwqsBMAJ6BAgKEAc&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DC2z6YLfOPUk&usg=AOvVaw38wAPf9_IsPMUYhgE-6ccQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizqLT7qNXpAhVpxIsKHSjcBm8QwqsBMAJ6BAgKEAc&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DC2z6YLfOPUk&usg=AOvVaw38wAPf9_IsPMUYhgE-6ccQ
http://miedzykulturowa.org.pl/dladzieci/nakrycia-glowy-calego-swiata/


-Kto gdzie mieszka?- łączenie domu z materiałem z którego jest zbudowany 

http://miedzykulturowa.org.pl/dladzieci/domy/ 

 

- Rysowanie po śladzie Igloo- http://www.supercoloring.com/pl/lamiglowki/rysowanie-po-

sladzie-i-kolorowanie-iglo 

 

- Włączanie dzieci do wspólnego przygotowywanie posiłków, pieczenia ciasteczek, robienia 

sałatki itp.  

 

- Malowanie kredą po chodniku linii pionowych, poziomych, figur geometrycznych, 

zamalowywanie ich itp. 

 

- Zabawa symetryczna - do zabawy wystarczy kartka przedzielona na pół oraz różne 

przedmioty, które macie w parach (po 2 szt. np. łyżeczki, klocki, autka itp.). Zabawa polega 

na układaniu przedmiotów wzdłuż osi symetrii lub inaczej w odbiciu lustrzanym. Warto 

dziecku przy okazji takiej zabawy pokazać jak ułożone przedmioty wyglądają w lustrzanym 

odbiciu. Układamy początkowo po 3-4 przedmioty i odtwarzamy ten sam wzór z drugiej 

strony. Stopniowo zwiększmy liczbę przedmiotów lub wykorzystujemy do zabawy kolorowe 

figury geometryczne. 

 

 
Źródło: https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/01/zabawa-symetryczna/ 

 

 

Opracowały: Renata Kamińska, Barbara Mazur, Marta Różycka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://miedzykulturowa.org.pl/dladzieci/domy/
http://www.supercoloring.com/pl/lamiglowki/rysowanie-po-sladzie-i-kolorowanie-iglo
http://www.supercoloring.com/pl/lamiglowki/rysowanie-po-sladzie-i-kolorowanie-iglo
https://mojedziecikreatywnie.pl/2016/01/zabawa-symetryczna/

