
Materiały edukacyjne od 1.06 do 5.06 2020r. 

Temat kompleksowy: Dzień dziecka 

1. Dzień Dziecka w Operze Krakowskiej  

https://www.opera.krakow.pl/pl/aktualnosci/dzien-dziecka-z-profesorem-wiolinkiem  

2. Dzień Dziecka online w Łodzi - Bajkowy poranek z Teatrem Muzycznym  

https://www.youtube.com/watch?v=BP5zH0RR4yY 

3. „Wszystko o prawach dziecka" – prezentacja multimedialna  

https://www.youtube.com/watch?v=df9AMjVApmk  

4. „Zabawa – nasze prawo” – zapoznanie z wierszem Witolda Szwajkowskiego 

Dzieci mają różne prawa, 

ale głównym jest zabawa, 

więc popatrzmy w lewo, w prawo, 

jaką zająć się zabawą. 

Z kolegami albo sami, 

bez zabawek, z zabawkami, 

czy w mieszkaniu, czy na dworze, 

każde z nas się bawić może. 

Kto się bawi, ten przyznaje, 

że zabawa radość daje, 

i czas przy niej szybko leci, 

więc się lubią bawić dzieci. 

Rodzic pyta: Co dzieci lubią robić?; Czym jest zabawa?; W co ty lubisz się bawić?; Z 

kim lubisz się bawić?. Rodzic mówi: Każde dziecko ma swoje prawa. Co to znaczy 

mieć prawo do zabawy? (burza mózgów). 

Rodzic mówi: Oto Wasze prawa. Dzieci opowiadają o swoich prawach na podstawie 

ilustracji, symboli: https://dzieckiembadz.blogspot.com/2017/05/prawa-dziecka-do-

druku.html 

5. Piosenka „Jesteśmy dziećmi” Śpiewające Brzdące 

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

6. Piosenka „Zostań moim przyjacielem” 

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

Omówienie treści piosenki. Rodzic zadaje pytania: O czym jest piosenka?; Kto to jest 

przyjaciel?; Czy masz przyjaciół? Kto nim jest? 

7. Dyzio marzyciel – swobodne wypowiedzi dzieci na temat marzeń Dyzia i swoich. 

Kształtowanie umiejętności cierpliwego wysłuchania innych. 

Rodzic prosi dziecko, aby położyło się na plecach i wysłuchało wiersza. 

Dyzio marzyciel 

Julian Tuwim 

Położył się Dyzio na łące, 

Przygląda 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. 
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Na tej murawie świeżej, 

Wyciągnąłbym tylko rękę 

I jadł… i jadł… i jadł… 

Dzieci wygodnie siadają i dzielą się spostrzeżeniami na temat wiersza. 

Odpowiadają na pytania: Co robił Dyzio na łące?; O czym marzył?; Co innego mogą 

przypominać chmury?. 

Rodzic zaprasza dziecko, aby ponownie ułożyło się na dywanie w wygodnej pozycji i 

podczas słuchania muzyki relaksacyjnej pomyślało o swoich marzeniach. Po 

ćwiczeniu Rodzic zaprasza do podzielenia się swoimi marzeniami.  

8. Ekspresja plastyczna – dzieci rysują w chmurze wybrane marzenie Dyzia (na 

podstawie wcześniej wysłuchanego wiersza).  

9. Kolorowanka -  dzieci świata wokół kuli ziemskiej: 

http://www.preschoolactivities.us/children-of-the-world-coloring/ 

10. Zbiór pomysłów na prace plastyczne „Latawce”: 

https://artsycraftsymom.com/10-kite-crafting-ideas-for-kids/  

11. Znajdź różnice – zabawa w parku  

https://www.allkidsnetwork.com/worksheets/spot-the-difference/find-differences-

park.asp  

12. Bajki z różnych stron świata http://miedzykulturowa.org.pl/czytelnia/bajki/  

13. „Pantomima” – zabawa dramowa.  

Rodzic wymienia cechy i upodobania, które różnią ludzi, np. wysoki, niski, chudy, 

gruby, z bujnymi włosami, z brodą, lubi jeść lody, lubi jeść zupy, lubi jeździć na 

hulajnodze, lubi jeździć konno, a dziecko pokazuje te cechy za pomocą gestów i 

mimiki. 

14. Zabawy ruchowe i logopedyczne z bańkami mydlanymi  

https://tylkodlamam.pl/banki-mydlane-zabawy-logopedyczne-ruchowe/ 

15. Zabawy ruchowe z balonami 

https://www.ciuciubabka.net/2015/01/taneczne-zabawy-z-balonami.html  

16. Piosenka w j. angielskim: Can You Play The Drums | Learn Body Parts   

https://www.youtube.com/watch?v=ppuQF_2LqAw 
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