
Propozycje  działań  edukacyjnych  dla  dziecka  na  okres  od   

1 VI 20 r. - 5 VI 20 r. 

 

Temat: Dzień  Dziecka 

 

1 VI 20 r. – poniedziałek 

 

1. „Powitanie”- marsz w takt muzyki, na przerwy w muzyce dziecko  stara  się powitać za  

każdym  razem  inną  częścią  ciała  z  Rodzicem  wypowiadając przy tym dowolne powitanie 

np. cześć, dzień dobry, witaj itp. Wypowiedzi na temat słów jakie zostały użyte w zabawie. 

Podawanie innych propozycji. 

https://www.youtube.com/watch?v=6GA0riOUYjY 

2. „Miłe słowa” –zabawa. Układanie z puzzli słów: proszę, dziękuję, przepraszam. 

Omówienie w jakich sytuacjach używamy danego słowa. 

 

 

proszę 
 

 

 

dziękuję 
 

 

przepraszam 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6GA0riOUYjY


3. „Nasze prawa”. Wysłuchanie wiersza M. Brykczyńskiego „O prawach dziecka”. 

Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza. 

 

Niech się wreszcie każdy dowie 

I rozpowie w świecie całym 

Że dziecko to także człowiek 

Tyle że jest mały. 

Dlatego ludzie uczeni 

Którym za to należą się brawa 

Chcąc wielu dzieci los odmienić 

Stworzyli dla was mądre prawa. 

Więc je na co dzień i od święta 

próbujcie dobrze zapamiętać: 

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego 

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. 

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi 

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić. 

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać 

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać. 

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami 

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami. 

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania 

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. 

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa 

A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa. 

 

 

4. „Moje prawa”. Udzielanie odpowiedzi za pomocą kartoników: TAK, NIE,  oraz słowne 

odpowiedzi  na dodatkowe pytania związane z ocenianą wypowiedzią. 

Jestem jeszcze mały dlatego muszę robić to co karzą mi inni. 

- Co trzeba zrobić gdy ktoś namawia dziecko do zrobienia czegoś złego? 

- W jaki sposób można odmówić? 

W przedszkolu mogę sobie wybrać w co będę się bawił. 

- Czy w każdą wymyśloną przez dzieci zabawę można bawić się w przedszkolu? 

- W jakie zabawy nie można bawić się w przedszkolu? 

Sam mogę sobie wybrać z kim będę się bawił. 

Nawet gdy czuję się źle muszę brać udział w zajęciach. 

- Co zrobisz gdy poczujesz się zmęczony? 

- Gdzie na naszej sali można odpocząć? 

Gdy coś spsocę lub nabroję to pani może mi dać klapsa. 

- Jaką karę wymyśliłbyś dla siebie za zepsucie przedszkolnej zabawki, przezywanie kolegi, 

uderzenie kolegi itp.? 

Dla zabawy koledzy mogą cię straszyć? 



- Do kogo zwrócisz się o pomoc gdy ktoś dokucza ci, bije lub straszy? 

Z każdą rzeczą, którą mam w przedszkolu muszę się podzielić z kolegami. 

- Z jakimi rzeczami nie można dzielić się z kolegą? 

 

„Moje ulubione prawo”- dziecko  podaje prawo, które mu się najbardziej podoba. Próbuje  

wyjaśnić  dlaczego 

 

5. „Break mixer”- zabawa taneczna przy muzyce wg propozycji KLANZA.  

ZAPRASZAMY  SERDECZNIE  RODZICA  DO  TAŃCA  Z  DZIECKIEM! 

https://www.youtube.com/watch?v=Ps_HvqbBbf4 

6. Ilustracje przedstawiające w symboliczny sposób wybrane prawa dziecka;  

Dziecko nazywa  prawo odczytując symbol: 

serduszko- prawo do miłości        

zabawki- prawo do zabawy 

książka- prawo do nauki 

dom- prawo do mieszkania 

uśmiechnięta buzia- prawo do radości 

 

Mam  prawo  do: 

 

      

Żrodło; https://www.spreadshirt.pl/plakaty+serce 

 

Żródło; http://ihgd.pl/?p=776 

https://www.youtube.com/watch?v=Ps_HvqbBbf4
https://www.spreadshirt.pl/plakaty+serce
http://ihgd.pl/?p=776


 

Żródło;https://www.fakt.pl/hobby/ksiazki/tanie-ksiegarnie-internetowe-gdzie-kupowac-ksiazki/4746sfw 

 

Żrodło; https://www.filjan.pl/domy-drewniane/bratyslawa-pproduct-23.html 

 

 

Żrodło; https://allegro.pl/oferta/balon-foliowy-43cm-na-hel-usmiechnieta-buzia-buzka-7483395400 

 

7. Krótkie wyjaśnienie słowa „Konwencja” 

Pokazanie dziecku  ilustracji przedstawiającej organizacje chroniące prawa dziecka. 

Przekazanie  informacji, że istnieje organizacja, która dba o dzieci i broni ich 

wtedy, gdy jest im źle. Organizacja ta nazywa się UNICEF powstała dawno temu (po II 

wojnie światowej), aby pomóc dzieciom, które straciły rodziców, były głodne i nie miały 

gdzie mieszkać. Dziś też są dzieci, które są głodne, chore, nie mają domów, nie mogą się 

uczyć. UNICEF wysyła do tych krajów lekarzy, nauczycieli, żywność i ubrania. Polskie 

dzieci, gdy jest im źle a ich prawa nie są przestrzegane mogą się zwrócić o pomoc do 

Komitetu Ochrony Praw Dziecka. Jeśli czujecie się źle traktowani, skrzywdzeni, powiedzcie 

o tym nauczycielowi lub komuś zaufanemu. 

https://www.fakt.pl/hobby/ksiazki/tanie-ksiegarnie-internetowe-gdzie-kupowac-ksiazki/4746sfw
https://www.filjan.pl/domy-drewniane/bratyslawa-pproduct-23.html
https://allegro.pl/oferta/balon-foliowy-43cm-na-hel-usmiechnieta-buzia-buzka-7483395400


2 VI 20 r. - wtorek 

1. Przywitanie – zabawa z elementem pedagogiki zabawy: 

„Witam rączki, witam prawą, witam lewą 

brawo, brawo, brawo.” (dziecko klaszcze) 

 

2. Przyporządkowywanie mieszkańców świata do odpowiednich domów.  

Na dywanie umieszczamy domy poszczególnych mieszkańców 

 Eskimos,  

https://pl.123rf.com/cliparty-

wektory/igloo.html?sti=o0ijyhn0z9i8ii32sg|&mediapopup=48171070 

https://pl.depositphotos.com/vector-images/grenlandia.html?qview=163477752 

 Indianin,  

https://pl.dreamstime.com/ilustracji-p%C3%B3%C5%82nocnoameryka%C5%84ski-

india%C5%84ski-tipi-dom-z-totemem-image52057104 

https://www.tapetus.pl/201027,konie-indianie.php 

 Czarnoskóry, 

https://www.canstockphoto.pl/barak-afrykanin-2350338.html 

 Azjata 

https://pl.dreamstime.com/tradycyjny-azjaty-dom-z-okwitni%C4%99cie-

g%C3%B3r%C4%85-i-wi%C5%9Bni%C4%85-kolor-odosobniona-wektorowa-ilustracja-

image131902032 

 Europejczyk. 

https://pl.dreamstime.com/fotografia-stock-ilustracja-dom-image29107292 

 Zadaniem dzieci jest przyporządkowanie postaci do swoich domów. 

https://szlakami.pl/rasy-ludzkie/ 

 

3. Słuchanie wiersza pt. ,,Odarpi – syn Egigwy’’ H. Szayerowej  

 

To Odarpi. Mały chłopiec Eskimosek. 

Oczy czarne, jak paciorki, płaski nosek. 

Żyje w kraju wiecznej zimy, wiecznych śniegów. 

I ma samych Eskimosów za kolegów. 

A, że w skórach chodzą wszyscy Eskimosi, 

Więc Odarpi też niedźwiedzie futro nosi. 

Mieszka w igloo, igloo śnieżnej chacie z bloków lodu. 

Jeszcze dziadek sam zbudował je za młodu. 

A do szkoły co w odległym jest okręgu 

Wiozą chłopca na saneczkach psy w zaprzęgu. 

I Odarpi widzi ciągle w czasie biegu, 

Renifery mech skubiące, gdzieś z pod śniegu. 

Gdy Odarpi leży nocą w swym śpiworze. 

To mu do snu lodowate huczy morze. 

https://pl.123rf.com/cliparty-wektory/igloo.html?sti=o0ijyhn0z9i8ii32sg|&mediapopup=48171070
https://pl.123rf.com/cliparty-wektory/igloo.html?sti=o0ijyhn0z9i8ii32sg|&mediapopup=48171070
https://pl.depositphotos.com/vector-images/grenlandia.html?qview=163477752
https://pl.dreamstime.com/ilustracji-p%C3%B3%C5%82nocnoameryka%C5%84ski-india%C5%84ski-tipi-dom-z-totemem-image52057104
https://pl.dreamstime.com/ilustracji-p%C3%B3%C5%82nocnoameryka%C5%84ski-india%C5%84ski-tipi-dom-z-totemem-image52057104
https://www.tapetus.pl/201027,konie-indianie.php
https://www.canstockphoto.pl/barak-afrykanin-2350338.html
https://pl.dreamstime.com/tradycyjny-azjaty-dom-z-okwitni%C4%99cie-g%C3%B3r%C4%85-i-wi%C5%9Bni%C4%85-kolor-odosobniona-wektorowa-ilustracja-image131902032
https://pl.dreamstime.com/tradycyjny-azjaty-dom-z-okwitni%C4%99cie-g%C3%B3r%C4%85-i-wi%C5%9Bni%C4%85-kolor-odosobniona-wektorowa-ilustracja-image131902032
https://pl.dreamstime.com/tradycyjny-azjaty-dom-z-okwitni%C4%99cie-g%C3%B3r%C4%85-i-wi%C5%9Bni%C4%85-kolor-odosobniona-wektorowa-ilustracja-image131902032
https://pl.dreamstime.com/fotografia-stock-ilustracja-dom-image29107292
https://szlakami.pl/rasy-ludzkie/


A gdy mały Eskimosek mocno zaśnie, 

Sen mu inne niż wam opowiada baśnie. 

 

Rozmowa na temat wiersza 

 Jak  wygląda  Eskimosek? 

 Jakie  nosi  imię? 

 W  jaki  sposób  chodzą  ubrani  Eskimosi? 

 Gdzie  mieszkają  Eskimosi? 

 Jakie  imię  nosi  mały  Eskimos? 

 Jakie  zwierzęta  można  zamieszkują  w  kraju  Odarp

  

http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/odrpi3.jpg
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/odrpi1.jpg
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/odrpi2.jpg
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/odrpi5.jpg


   

Źródło: www.przedszkolankowo.pl  

 

 

4. Zabawa „Prawda – fałsz”. Dziecko po wysłuchaniu zdań określa czy treść w nich 

zawarta jest prawdziwa czy fałszywa. 

 Czarnoskóry człowiek  ma  żółtą  skórę  i  skośne  oczy 

 Chińczycy  mieszkają  w  tipi 

 Eskimosi  poruszają  się  saniami  zaprzężonymi  w  psy 

 Wszyscy  ludzie  żyją  na  planecie  zwanej  Ziemia 

 Indianie mieszkają  w  Polsce 

 W  Europie  nosi  się  na  głowie  indiańskie  pióropusze 

 

5. Słuchanie i reagowanie ruchem ciała na usłyszaną muzykę indiańską.  

https://www.youtube.com/watch?v=i6PhXFSsatE 

 

6. Układanie puzzli ,,Dzieci  świata’’ – Rodziców prosimy o wcześniejsze wydrukowanie  

i  rozcięcie puzzli. Dziecko dobiera i składa w całość. 

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

 

7. Swobodna ekspresja ruchowa przy piosence „Bambo” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=i6PhXFSsatE 

 

8. Kolorowanie obrazka według oznaczenia: 

 

http://www.przedszkolankowo.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=i6PhXFSsatE
https://kidsactivitiesblog.com/wp-content/uploads/2015/01/mix-and-match-puzzles.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=i6PhXFSsatE
http://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2016/12/odrpi4.jpg


 

1 Brązowy 

2 Żółty 

3 Pomarańczowy 

4 Czerwony 

5 Biały 

6 Czarny 

7 niebieski 
Źródło: http://wuppsy.com/color-by-number-indian-coloring-page-for-kids-education-coloring-

pages-printables-free/ 

 

3 VI 20 r. – środa 

 

1. Rozwiązywanie krzyżówki 

Dziecko  samodzielnie  wpisuje  rozwiązania  zagadek ( 6 latki), lub pomaga  Rodzic ( 5 latki) 

Pierwsze  litery  rozwiązań  zagadek  tworzą  rozwiązanie  krzyżówki 

http://wuppsy.com/color-by-number-indian-coloring-page-for-kids-education-coloring-pages-printables-free/
http://wuppsy.com/color-by-number-indian-coloring-page-for-kids-education-coloring-pages-printables-free/


 

 1        

 2      

3     

4     
  

5     

6    

7     

8      

 

Zagadki do haseł; 

 1. Gdy karnawał nadchodzi, 

noszą ją starzy i młodzi, 

by się nie poznać w tańcu 

na balu przebierańców. (maska) 

 

2. Stoi na dachu, 

ma kształt literki. 

Łowi piosenki, 

filmy i bajki. (antena) 

 

3. Do wycieczek za miasto 

pojazd doskonały, 

co ma łańcuch, 

siodełko oraz dwa pedały. (rower) 

 

4. Ma cyferki lub wskazówki, 

aż trudno uwierzyć, 

że mechanizm ten malutki, 

potrafi czas mierzyć. (zegarek) 

 

5. Na pewno odgadnie 

każdy tę zagadkę, 

ma go telewizor, 

czasem bywa "z bratkiem".(ekran) 

 

6. Pracuje  w  parze  z  igłą (nici) 

 



7.  Znasz takie stworzenie, 

co nosi korale? 

Ty byś ich na szyję 

nie włożyła wcale. (indyk) 

 

8. W mym ogródku rośnie krzak, 

który cierni wiele ma. 

Chyba nimi bronić chce, 

zielone owoce swe. (agrest) 

 

2. Swobodna zabawa  przy  piosence  pt. ,,Mam  marzenia’’ 

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

Rozmowa  na  temat  piosenki 

Co to są marzenia? O czym można marzyć? 

Czy wszyscy ludzie marzą? O czym Wy marzycie ? 

Czy dorośli też mają swoje marzenia? 

Jakie marzenia mają wasi rodzice? 

Czy marzenia są potrzebne, a jeśli tak to dlaczego? 

Kiedy najlepiej jest marzyć? 

 Jakie okazje sprawiają, że więcej marzymy? 

  

3. Słuchanie wiersza Juliana Tuwima ,,Dyzio – marzyciel’’ 

   Położył się Dyzio na łące, 

Przygląda się niebu błękitnemu 

I marzy: 

"Jaka szkoda, że te obłoczki płynące 

Nie są z waniliowego kremu... 

A te różowe - 

Że to nie lody malinowe... 

A te złociste, pierzaste - 

Że to nie stosy ciastek... 

I szkoda, że całe niebo 

Nie jest z tortu czekoladowego... 

Jaki piękny byłby wtedy świat! 

Leżałbym sobie, jak leżę, 

Na tej murawie świeżej, 

Wyciągnąłbym tylko rękę 

I jadł... i jadł... i jadł..." 

 Czy marzenia Dyzia mogą się spełnić, a jeśli nie to dlaczego? 

  

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


Zagadki ,,Zgadnij  gdzie  to  zapisać?-  dziecko  łączy  napisy z członkami rodzin do 

odpowiedniej ilustracji 

Mama chciałaby duży dom. 

Tata chciałby nowy aparat. 

Syn chciałby górski rower.  

Siostra chciałaby komputer.  

Babcia potrzebuje nowy parasol. 

Dziadek chciałby duży telewizor. 

            

Żrodło;  https://www.dreamstime.com/stock-photo-big-blue-house-illustration-white-background-image35501890 

             

Żródło; https://www.ceneo.pl/36500729 

 

 

Żródło; https://www.greenbike.pl/rower-gorski-kross-hexagon-60-29-2020-p-5622.html 

 

  

https://www.dreamstime.com/stock-photo-big-blue-house-illustration-white-background-image35501890
https://www.ceneo.pl/36500729
https://www.greenbike.pl/rower-gorski-kross-hexagon-60-29-2020-p-5622.html


Żródło; https://www.empik.com/komputer-all-in-one-hp-proone-600-g4-aio-4kx96ea-i5-8500-int-8-gb-ram-21-5-

512-gb-ssd-windows-hp,p1219402805,elektronika-p 

 

 

Żródło; https://kemer.pl/product-pol-169518-Automatyczny-parasol-KEMER-RAINBOW-Tecza.html 

 

 

Żródło; https://www.emag.pl/telewizor-kiano-slim-tv-led-32-cale-gw24-5901821992510/pd/DZ6MW4BBM/ 

 

MAMA TATA SYN 

SIOSTRA BABCIA DZIADEK 
 

4. Zabawa ruchowa ,,Wyobraź  sobie…’’ 

Wyobraź sobie, że jesteś ptakiem- lecisz  bardzo wysoko i nisko. 

Jesteś w Australii i bawisz  się  razem z kangurami. – skoki małe i duże. 

Jedziesz na najlepszym rowerze na świecie - szybko i wolno. 

Jesteś  Mikołajem i niesiesz  duży, ciężki worek prezentów- ciężki- lekki. 

  

 Zabawa twórcza: A teraz zamknij  oczy,  wymarzy coś dla siebie, ale także dla całej swojej 

rodziny. 

 ŻYCZĘ WAM BY WASZE MARZENIA WSZYSTKIE SIĘ SPEŁNIŁY! 

  

https://www.empik.com/komputer-all-in-one-hp-proone-600-g4-aio-4kx96ea-i5-8500-int-8-gb-ram-21-5-512-gb-ssd-windows-hp,p1219402805,elektronika-p
https://www.empik.com/komputer-all-in-one-hp-proone-600-g4-aio-4kx96ea-i5-8500-int-8-gb-ram-21-5-512-gb-ssd-windows-hp,p1219402805,elektronika-p
https://kemer.pl/product-pol-169518-Automatyczny-parasol-KEMER-RAINBOW-Tecza.html
https://www.emag.pl/telewizor-kiano-slim-tv-led-32-cale-gw24-5901821992510/pd/DZ6MW4BBM/


5. Praca  plastyczna ,,Marzenia’’ 

Dziecko  dowolnie  wybranymi  materiałami  wykonuje  pracę na  temat: „Moje  marzenia’’. 

 

6. Dzieci z różnych stron świata- MEMORY. Wydrukowane obrazki mogą posłużyć do gry 

w memory, ale także w zabawę „Który obrazek zmienił miejsce?” „Którego brakuje?” itp. 

http://www.pedagogpisze.pl/2016/07/dzieci-z-roznych-stron-swiata.html 

 

4 VI 20 r. - czwartek 

1. Zabawa dydaktyczna –„Zimno-ciepło”. Dziecko szuka  zabawki,  ale  nie  wie  której. 

Rodzic wcześniej  chowa  zabawkę  w  miejscu  nietypowym  dla  niej. Słowami ,,ciepło’’ 

,,zimno’’ ,,gorąco’’ kieruje  dziecko  do  ukrytego  przedmiotu.   

2. Zabawa ruchowa „Bal zabawek”.  

Dziecko porusza się po sali w rytm melodii. Przerwa w muzyce sygnalizuje dziecku, że musi 

stanąć w rozkroku i czekać na wywołanie określonej zabawki. 

Rodzic  daje  dziecku wskazówki, jaką zabawkę będzie  naśladowało. 

Teraz naśladujesz: 

- pajacyki ( dzieci skaczą w miejscu, rozkładają ręce i nogi jak pajacyk) 

-lalki ( stają w rozkroku, rozkładają ręce i kiwają głowami) 

- piłeczki ( skaczą obunóż w miejscu okręcając się dookoła) 

-samochody( naśladują samochody) 

-misie ( poruszają się po czworakach) 

https://www.youtube.com/watch?v=vShhwqT_up0 

 

3. Słuchanie wiersza Anny Łady- Grodzickiej „Zgubione zabawki”. 

„Zgubione zabawki” 

Romek się bawił zabawkami. 

Nagle usłyszał Wolanie mamy: 

„Chodź szybko synku i nie zwlekaj, 

wracaj do domu, obiad czeka.” 

Posłuszny Romek wziął zabawki, 

lecz nie miał torby ani siatki. 

Zgarnął je wszystkie w ręce obie. 

„Chyba doniosę”- myśli sobie. 

Po schodach wbiega z hałasem, 

i nic nie słyszy, a tymczasem... 

Kiedy tak szybko pędzi na górę, 

zabawki sypią się za nim sznurem: 

na pierwszym stopniu samolot gubi. 

Na drugim skakankę, którą lubi. 

Na trzecim upuszcza łopatkę czerwoną. 

Na czwartym foremkę zieloną. 

http://www.pedagogpisze.pl/2016/07/dzieci-z-roznych-stron-swiata.html
https://www.youtube.com/watch?v=vShhwqT_up0


Na piątym upada mały miś, 

którego dostał właśnie dziś. 

Dopiero, gdy na szóstym stopniu 

auto zadźwięczało, 

Romek obejrzał się i zobaczył, co się stało. 

Ręce puste, schody pełne: 

„Ale gapa ze mnie...” 

 

Rozmowa na temat treści wiersza: 

- Dlaczego Tomek skończył swoją zabawę na podwórku? 

- Jak myślicie, dlaczego zebrał wszystkie swoje zabawki w ręce? 

-Co się stało kiedy szedł na górę? 

-Dlaczego Tomek nazwał siebie gapą ? 

- Co trzeba zrobić, kiedy znajdziemy w przedszkolu czyjąś zgubę? 

- Jakie zabawki zgubił Tomek kiedy wracał do domu? 

 

4. Dopasowywanie obrazków przedstawiających zabawki do ich nazw wypowiadanych 

sylabami przez Rodzica 

sa-mo-lot,   ska-kan-ka,   ło-pat-ka,   fo-rem-ka,   miś,   au-to 

 
Źródło; https://www.maluchity.pl/pl/tra057-samolot 

 
Źródło; https://allegro.pl/oferta/skakanka-z-licznikiem-250cm-regulacja-hit-tv-basic-6693200941 

 

https://www.maluchity.pl/pl/tra057-samolot
https://allegro.pl/oferta/skakanka-z-licznikiem-250cm-regulacja-hit-tv-basic-6693200941


 
Źródło; https://archiwum.allegro.pl/oferta/duza-lopatka-do-piaskownicy-piasku-kolorowa-58-cm-

i6842566209.html 

 

 
Źródło; https://littlebigshop.pl/foremki-do-piasku/2793-foremka-do-piasku-zamek-3-marioinex-

5903033901632.html 

 

 
Źródło; https://megagadzety.pl/dla-dzieci/13547-duzy-pluszowy-mis-gunnar-ze-wstazka.html 

 

 
Źródło; https://www.mall.pl/modele-pojazdy-samoloty-statki/revell-junior-kit-auto-00860-cars-3-

zygzak-mcqueen 

 

6. Zabawa dydaktyczna „Zgubione zabawki’’ z elementami matematyki 

Ponowne wysłuchanie wiersza. 

Określanie liczbami porządkowymi schodów zrobionych  z  pasków  papieru  ułożonych  od  

https://archiwum.allegro.pl/oferta/duza-lopatka-do-piaskownicy-piasku-kolorowa-58-cm-i6842566209.html
https://archiwum.allegro.pl/oferta/duza-lopatka-do-piaskownicy-piasku-kolorowa-58-cm-i6842566209.html
https://littlebigshop.pl/foremki-do-piasku/2793-foremka-do-piasku-zamek-3-marioinex-5903033901632.html
https://littlebigshop.pl/foremki-do-piasku/2793-foremka-do-piasku-zamek-3-marioinex-5903033901632.html
https://megagadzety.pl/dla-dzieci/13547-duzy-pluszowy-mis-gunnar-ze-wstazka.html
https://www.mall.pl/modele-pojazdy-samoloty-statki/revell-junior-kit-auto-00860-cars-3-zygzak-mcqueen
https://www.mall.pl/modele-pojazdy-samoloty-statki/revell-junior-kit-auto-00860-cars-3-zygzak-mcqueen


najdłuższego (na dole) do  najkrótszego ( na  górze) od dołu do góry. 

Udzielanie odpowiedzi na pytania: 

Jaką zabawkę zgubił Romek na pierwszym schodku?- samolot ( wyszukanie obrazka, analiza 

słuchowa wyrazu samolot, umieszczenie obrazka na pierwszym schodku) 

Jaką zabawkę zgubił Romek na drugim schodku?- skakankę ( wyszukanie obrazka, analiza 

słuchowa wyrazu skakanka, umieszczenie obrazka na drugim schodku) itd. 

 

7. Układanie puzzli-zabawka misie 

Ułożenie obrazka z elementów , lub kolorowanie  obrazka  z  misiem   

 

8. Zabawa ruchowa „Zmień się w swoją ulubiona zabawkę”. 

Dziecko  maszeruje  w takt wybijany przez Rodzica  na  dowolnym  przedmiocie  lub  

wyklaskany. Gdy dźwięki milkną  dziecko zamienia się w swoją ulubioną zabawkę. Porusza 

się tak, aby  Rodzic  mógł  odgadnąć w jaką zabawkę się zamienił (-ła) 

 

9. „Moja ulubiona zabawka”- wycinanie z kolorowego papieru zabawki. 

- Wybranie sobie spośród zabawek w pokoju  ulubionej zabawki. 

-Wypowiadanie się  na temat wybranej zabawki ( nazwa zabawki, jak się nią można bawić) 

-Odzwierciedlenie w formie wycinanki kształtu ulubionej zabawki. 

 

10. „Zgadnij, o czym myślę” – zapraszamy dziecko do zabawy w odgadywanie przedmiotu. 

Rodzic myśli o jakimś przedmiocie, który jest w domu i poprosi dziecko o zadawanie pytań, 

które pomogą mu odgadnąć, o jaki przedmiot chodzi. W trudniejszym wariancie można 

poprosić o takie formułowanie pytań, żeby odpowiedź mogła brzmieć wyłącznie „tak” lub 

„nie”, np. „Czy ten przedmiot jest w kuchni?”, „Czy ten przedmiot jest zielony / miękki / 

duży?” itp. Gdy dziecko rozwiąże zagadkę, zamieńcie się rolami. 

 

 

5 VI 20 r. – piątek 

 

Proponujemy zestaw  zabaw  ruchowych   

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

 

Zanim zaczniecie się bawić, przygotujcie teren! Jeśli zabawa polega na rzucaniu piłki, 

zlikwidujcie z otoczenia wszystko, co taka piłka może strącić i zniszczyć. Do zabaw bardziej 

dynamicznych przyda się większa przestrzeń. Koniecznie przesuńcie stolik i drobne meble, o 

które dziecko może się uderzyć, zabezpiecz ostre kanty. Zapraszamy! 

 

Jak rusza się....?  

Niech dziecko pokazuje (Rodzic też – będzie zabawnie!), jak poruszają się różne zwierzęta: 

kot, słoń, niedźwiedź, sikorka, pies, bocian, wąż itp. Zabawa może mieć postać kalamburów: 

każde z was losuje kartkę z nazwą zwierzęcia i musi bez użycia słów pokazać, o jakie zwierzę 

chodzi. 

 

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


Sznurek parzy, sznurek to ścieżka  

Połóż na podłodze sznurek. Wymyślaj różne sposoby poruszania się z jego wykorzystaniem: 

 chodzenie po sznurku przodem, tyłem, bokiem, 

 przeskakiwanie przez sznurek przodem i tyłem, 

 przeskakiwanie nad sznurkiem bokiem obunóż lub z nogi na nogę. 

 

Zabawy z piłkami (piłkę  można  zastąpić  ugniecioną  gazetą) 

 Trafianie piłką do pojemnika na pranie, do wiaderka po farbie. Rzucajcie prawą, lewą o 

obiema rękami. Można zliczać punkty. 

 Toczenie piłeczki pingpongowej oddechem. Dziecko poruszając się na czworaka dmucha w 

piłeczkę, popychając ją w wyznaczonym kierunku. Celem może być np. wprowadzenie i 

zatrzymanie (oddechem!) piłeczki na kartce papieru. 

 Rzucajcie z dzieckiem do siebie piłkę, jednocześnie podając na głos kolor. Piłkę trzeba 

załapać, chyba że rzucający wypowie wybrany wcześniej kolor, np. czerwony. Wtedy nie 

wolno złapać piłki! 

 Podawanie sobie piłki nogami – mini futbol. Dla bezpieczeństwa sprzętów domowych lepiej 

będzie, jeśli piłka nie będzie traciła kontaktu z podłożem. 

 

Slalom na różne sposoby  

Rodzicu  ustaw  proszę  slalom, układając na podłodze w linii prostej np. papierowe lub 

plastikowe kubeczki albo butelki (mogą to być też zgniecione zapisane kartki papieru). 

Zadaniem  dziecka  jest  aby pokonywało slalomem przeszkody w różny sposób: na 

czworaka, na czworaka tyłem, na jednej nodze, tyłem na stojąco, idąc w kucki, skacząc jak 

zając itd. Bardziej  zręczne  dziecko może spróbować pokonać slalom z zawiązanymi oczami. 

 

Taniec 

Wspólny, swobodny taniec przy muzyce, która najbardziej wam odpowiada, to wspaniała 

forma ekspresji . Można wprowadzać elementy, które wzbogacą zabawę: paski krepiny, 

tasiemki, balony. Alternatywą jest "taniec na gazecie". Zabawa najlepiej sprawdza się w dużej 

grupie, ale można ją wykonywać również we dwoje. Puszczając dowolną muzykę tańczycie 

na rozłożonej gazecie, nie wolno jednak dotknąć podłogi żadną częścią ciała. Z każdą 

następną rundą składacie gazetę na pół. Na koniec zliczacie liczbę rund. 

 

„Opowiedz mi historię” – potrzebne będzie kilka niewielkich kamieni. Na każdym z nich 

wspólnie z dzieckiem proszę narysować lub nalepić jeden symbol, np. uśmiech, gwiazdę, 

serce, wybrane zwierzę lub przedmiot. Przykryć kamienie chustą i poprosić dziecko o 

wylosowanie jednego. Następnie – w zależności od wieku i możliwości dziecka – poprosić o 

ułożenie zdania lub historyjki z nazwą symbolu na kamieniu. Można wzbogacić zabawę o 

wyklaskanie sylab w nazwie danego symbolu, podanie pierwszej lub ostatniej głoski. Można 

się bawić w zgadywanki – osoba, która wylosuje symbol musi go opisać, a druga osoba musi 

go odgadnąć. 

 

ŻYCZYMY  POWODZENIA! 



Dodatkowe propozycje:  

Zapraszamy  do  obejrzenia  filmu  edukacyjnego  pt. ,,Prawa  dziecka’’ 

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

Piosenka  ,,Śpiewające  brzdące’’ - ,,Jesteśmy  dziećmi’’ 

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

Domino-Maski afrykańskie- http://miedzykulturowa.org.pl/dladzieci/maski-afrykanskie/ 

Zabawy z balonami- https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/04/zabawy-z-balonami-10-

pomyslow-dla-dzieci/ 

Czytanki- https://akademia.pwn.pl/view/d36dbb7b-dde8-4868-81fa-

cc1f37c95175/38142/Czytanka_z_litera_J.pdf 

https://akademia.pwn.pl/view/d36dbb7b-dde8-4868-81fa-

cc1f37c95175/38141/Czytanka_z_litera_F.pdf 

„Kolorowy chodnik” – warto zaopatrzyć się w kolorowe kredy i wyjść z dzieckiem na spacer. 

Na pewna są miejsca, w którym można pokolorować chodnik. Zachęcamy dziecko do 

rysowania i kolorowania dużych elementów, np. kwiatów, zwierząt, pojazdów. 

 

Opracowanie: Teresa Klasa, Renata Juras, Marta Różycka 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ
https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/04/zabawy-z-balonami-10-pomyslow-dla-dzieci/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/04/zabawy-z-balonami-10-pomyslow-dla-dzieci/
https://akademia.pwn.pl/view/d36dbb7b-dde8-4868-81fa-cc1f37c95175/38142/Czytanka_z_litera_J.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/d36dbb7b-dde8-4868-81fa-cc1f37c95175/38142/Czytanka_z_litera_J.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/d36dbb7b-dde8-4868-81fa-cc1f37c95175/38141/Czytanka_z_litera_F.pdf
https://akademia.pwn.pl/view/d36dbb7b-dde8-4868-81fa-cc1f37c95175/38141/Czytanka_z_litera_F.pdf

