
 

DZIEŃ DZIECKA 

1 czerwca dzień radosny 

kwitną kwiatki, to znak wiosny.  

W dniu tak pięknym i wspaniałym 

życzymy Wam sercem całym 

moc uśmiechu i radości 

szczęścia, zdrowia, pomyślności. 

1.06.2020r. 

 

Temat zajęcia: „Mały człowiek, duża sprawa – mały człowiek ma swe prawa” – 

słuchanie wiersza Anny Bayer pt. „Dziecko to też człowiek”. 

 

Przebieg zajęcia: 

1. „Witam Cię” – muzyczne powitanie. 

Rodzic śpiewa na melodię „Panie Janie” 

(https://www.youtube.com/watch?v=eGfZLwvOHW8 )  słowa: „Witam Cię”. Dziecko 

odpowiada w ten sam sposób. Rodzic powtarza powitanie kilka razy, za każdym razem                       

w inny sposób np. głośno, cicho, wesoło, smutno, itp. 

2. Słuchanie wiersza „Dziecko to też człowiek” Anny Bayer. 

Dziecko to też człowiek, 

musicie o tym pamiętać, 

że potrzebuje uwagi, 



na co dzień, a nie od święta. 

Że potrzebuje mamy i taty 

do przytulania i do zabawy, 

i chociaż to mały człowiek 

ma bardzo wielkie sprawy. 

3. Rozmowa na temat treści wiersza. 

- O czym należy pamiętać? 

- Czego potrzebuje dziecko? 

- Kogo najbardziej potrzebuje dziecko? 

- Co lubisz robić z rodzicami? 

4. Zabawa „Mały człowiek” – ilustrowanie ruchem treści rymowanki. 

Mały człowiek, duża sprawa. (dziecko przykuca, wstaje i zatacza rękami koło) 

Mały człowiek ma swe prawa. (dziecko rękami wskazuje siebie) 

Strzegąc praw tych należycie, (dziecko krzyżuje ręce i przykłada je do siebie) 

układamy dziecku życie. (dziecko klaszcze, a następnie wita się z rodzicem przez podanie 

ręki) 

 

Zabawa popołudniowa 

„Ręce, nogi, głowa” – zabawa ruchowa z elementem marszu. 

Dziecko maszeruje  w różnych kierunkach po pokoju. Na hasło zatrzymuje się i wymienione 

części ciała dotyka do podłogi np. 

- dwie nogi i ręka, 

- jedna noga i dwie ręce, 

- dwie nogi i dwie ręce, 

- dwie nogi, ręka i głowa… 

Wesołej zabawy! 

 

 

Data zajęcia: 2.06.2020 

TEMAT ZAJĘĆ: Wesoły świat wokół nas. 

1.Zabawa ruchowa „Balony” przy piosence „Wszystkie dzieci nasze są” 
https://www.youtube.com/watch?v=HnssMcCpO70. Dzieci wspólnie z rodzicami nadmuchują balony 
i rysują na balonach wesołe buźki. Wszyscy tańczą dowolnie z balonami w rytm muzyki.  

Majka Jeżowska „Wszystkie dzieci nasze są” 



Ach, co za smutas leje łzy  
lalki w płacz, misiek zły  
o, już się śmieje, nosek mu drży,  
deszczyk był a teraz wyschły łzy.  
Niebo rozjaśnia się samo  
mały uśmiech, jak tęcza,  
już dobrze, mamo!  
 
Wszystkie dzieci nasze są:  
Basia, Michael, Małgosia, John,  
na serca dnie mają swój dom,  
uchyl im serce jak drzwi.  
Wszystkie dzieci nasze są:  
Borys, Wojtek, Marysia, Tom,  
niech małe sny spełnią się dziś,  
wyśpiewaj marzenia, a świat  
będzie nasz!  
 
Choć nie rozumiem mowy twej  
czytam lęk, czytam śmiech.  
Nuty nie kłamią, zbuduj z nich klucz,  
otwórz nim nieśmiałość naszych słów.  
Ważny jest serca alfabet,  
ciepły uśmiech, jak słownik,  
jesteśmy razem!  
 
Wszystkie dzieci nasze są:  
Basia, Michael, Małgosia, John,  
na serca dnie mają swój dom,  
uchyl im serce jak drzwi.  
 
Nie jesteś sam,  
nasza piosenka ciągnie za rękaw,  
podaj mi dłoń i z nami stań  
nie ma dziś granic nasz dom  
 
Wszystkie dzieci nasze są:  
Basia, Michael, Małgosia, John,  
na serca dnie mają swój dom,  
uchyl im serce jak drzwi.  
Wszystkie dzieci nasze są:  
Borys, Wojtek, Marysia, Tom,  
niech małe sny spełnią się dziś,  
wyśpiewaj marzenia, a świat  



będzie nasz!  
 
Będzie nasz,  
wyśpiewaj marzenia, a świat  
będzie nasz  
wyśpiewaj marzenia, a świat  
będzie nasz 

 

2. „Wesoły świat wokół nas” - praca plastyczna z wykorzystaniem kredek i farb. Rodzic wprowadza 
dziecko w nastrój opowiadając o tym, jak dzieci poleciały zaczarowaną rakietą do świata, w którym 
wszystko jest wesołe, kolorowe. Dzieci są roześmiane i szczęśliwie.  Zadaniem dziecka jest 
namalować lub narysować, to co zobaczyły jak wysiadły z rakiety. (można podpowiedzieć dziecku 
np.: różowe chmury, kolorowe kwiaty). 

 

3.Ćwiczenia oddechowe „Bańki mydlane” (puszczanie baniek). Dziecko nabiera powietrza nosem i 
wypuszcza ustami.  

 

Zabawa popołudniowa 

,,Zabawy z mamą”- ćwiczenia „z” w parach według metody ruchu rozwijającego 
W. Sherborne :  

   "Lustro"- rodzic i dziecko siedzą naprzeciwko siebie, dziecko wykonuje dowolne ruchy, gesty, 
wykorzystuje mimikę twarzy, rodzic naśladuje ruchy dziecka- zmiana ról.  

Owocnej pracy! 

                                            03.06.2020 (środa)   

Aktywność matematyczna 

 Temat: Matematyczne zabawy z kolorowymi słomkami  

Przebieg: 

1. Zabawa  ruchowa  na powitanie ,,Skaczemy, biegniemy ....’’ znajduje się pod linkiem 
https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA   

2. Zabawa  klasyfikacyjna ,,Kolorowe porządki’’. Przygotujcie  do zabawy opakowanie 
kolorowych słomek do napojów i 4 kubki styropianowe i kostkę do gier planszowych. 
Wspólnie porozmawiajcie  do czego służą słomki , z czego są zrobione i jakie mają  
kolory . Rodzic  wszystkie słomki rozrzuca na stoliku  i proponuje dziecku  by 
posegregowało  je wg kolorów i ułożyło  w  poszczególnych kubkach  . Policzcie 
wspólnie ile jest słomek w każdym  kolorze .  



3. Zabawa  z kostką .  Dziecko rzuca   kostką  i wybiera sobie tyle słomek na ile 
wskazuje liczba oczek  na kostce . Następnie to samo robi rodzic . Rzucajcie kostką                             
po kilka razy , sprawdźcie komu udało się zebrać więcej słomek .  

4. Zabawa ruchowa z ćwiczeniami oddechowymi .  Rodzic  na stole rozsypuje niewielkie 
kawałki papieru lub kuleczki waty itp. Dziecko tańczy przy dowolnej muzyce   na 
przerwę podchodzi do stolika i przy pomocy słomki  zdmuchuje  przedmioty 
na podłogę  lub w określonym kierunku . 

5. Do kolejnej zabawy potrzebujemy styropian (może być  kubek styropianowy ), długie  
wykałaczki  oraz słomki.   Potnijcie słomki na kawałki o różnych długościach.  
Wykałaczki wbijamy w styropian ostrą końcówką , słomki układamy na talerzyku . 
Poproście dziecko aby wybrało najdłuższy i najkrótszy kawałek słomki . Następnie 
wyjmijcie kilka kawałków i  poproście by dziecko ułożyło słomki  od najmniejszego 
do największego . W dalszej części zabawy zaproponujcie dziecku  by ułożyło 
kawałki słomek na wykałaczki np. wg kolorów . 

                        

                                       

Źródło ilustracji; http://kobietaniepracujaca.pl/edukacyjna-zabawa-kolorowymi-slomkami/ 

                            https://mojedziecikreatywnie.pl/2013/07/fletnia-ze-somek/ 

 

 



Zabawa popołudniowa 

Zabawa twórcza ,,Słomkowe obrazki ‘’. Zaproponujcie dziecku dalszą zabawę ze słomkami 
Wspólnie ułóżcie z nich  różne figury , postacie  wzory i szlaczki lub nawleczcie na gumkę 
wykonując  kolorową  bransoletkę , korale . Podpowiedzi  i inspiracji  poszukajcie na niżej 
zamieszczonych ilustracjach.                                       

                                    

                                                                                                                            

                                                                                        Życzę miłej i twórczej zabawy ! J 

 

CZWARTEK 04. 06. 2020 r. 

Temat: Dzieci lubią się bawić przy muzyce 

Przebieg: 

1. „Kotki i piłeczki”- zabawa ruchowa z elementem czworakowania. 

Dziecko otrzymuje miękką piłeczkę i naśladuje kota: w pozycji na czworakach bawi 

się piłeczką, wykonuje koci grzbiet, gdy piłka jest pod nim, przeciąga się, siedzą na 

piętach, opierają dłonie o piłkę, przesuwa piłkę od siebie, ciągle ja trzymając. 

2.  „Moja zabawa”- zabawa rytmiczna z tekstem. 

Dzieci mają różne prawa, 



ale głównym jest zabawa, 

więc popatrzmy w lewo, w prawo, 

jaką zająć się zabawą. 

Dziecko wyklaskuje tekst, wytupuje, idąc w kole, mówi tekst cicho i głośno, szybko 

i wolno, na wydechu, z pozycji kucznej, zaczynają cicho, powoli wstają, kończą na 

pełnym wyproście głośno. 

3.  „Dzieci lubią zabawę”- akompaniament do piosenki. 

Rodzic i dziecko siedzą na podłodze, każde trzyma w dłoni łyżki. Akompaniament 

przebiega w następujący sposób: 

- przy muzyce zwrotki gra rodzic, uderza swoim instrumentem o podłogę w rytm. 

- przy muzyce refrenu gra dziecko: uderza rytmicznie swoim instrumentem o podłogę. 

Tekst piosenki: 

„Dzieci lubią zabawę” sł. U. Piotrowska, muz. M. Melnicka- Sypko 

1. Dzieci lubią zabawę 

o każdej porze 

w domu, szkole, przedszkolu 

i jeszcze na dworze. 

A ja świetnych pomysłów 

mam cały worek. 

Jeśli chcecie, to dla was 

najlepsze wybiorę. 

 

Ref. Zagrać w piłkę i w berka, 

bujać się na huśtawce, 

wieżę z klocków zbudować, 

puszczać w niebo latawce. 

Na rowerze się ścigać, 

skarb ukryty odnaleźć, 

bal urządzić maskowy, 

suknie szyć dla lalek. 

 

2.  Dzieci lubią się bawić, 

na całym świecie. 

Gry, piosenki i pląsy 



podobne znajdziecie. 

Chociaż w innych językach 

są trudne słowa, 

miłej wspólnej zabawy 

należy spróbować. 

 

Ref. Zagrać w piłkę i w berka… 

Rozmowa na temat piosenki: Gdzie lubią się bawić dzieci w piosence? W co najbardziej 

lubią się bawić? 

4. „Tańczący balonik” 

Rodzic zaprasza dziecko do wspólnej zabawy . Na długim sznurku jest balonik, 

dziecko stoi w miejscu naprzeciwko rodzica. Przy muzyce P. Czajkowskiego „Marsz” 

z baletu „Dziadek do orzechów” dziecko podbija balonik do rodzica starając się nie 

ruszać  z miejsca. 
Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=Qvero9Fw3Ag  

Zabawa popołudniowa: 

„Wzory”- zabawa sensoryczna, doskonaląca koordynację wzrokowo- ruchową. 

Dziecko otrzymuje tacę z kaszą manną, a na stoliku leżą wzory do odwzorowania, np. linia 

pozioma, pionowa, ukośna, dwie linie poziome, pionowe, ukośne, krzyżyk, V, O, T, A, C. 

Dziecko wskazującym palcem rysuje wzory. Wzory można też kreślić pędzlem. Rodzic 

zwraca uwagę na prawidłowy chwyt. 

Życzymy miłej zabawy J 

 

5.06.2020 Aktywność ruchowa  

Temat: Raz dwa trzy ruszasz się ty 

1 Spłoszony wróbelek 

Rodzic wyznacza miejsce gdzie ptaszek jest bezpieczny, na dowolny sygnał ( np. klaśnięcie) 
dziecko naśladuje lot ptaka, krąży w różnych kierunkach, a na polecenie zatrzymuje się , 
naśladuje zbieranie ziarenek ( w przysiadzie pukanie palcami o podłoże ), leci dalej a gdy 
usłyszy hasło „Auto” ucieka do bezpiecznego gniazda ( wyznaczone miejsce ) Zabawę 
powtarzamy 2-3 razy  

 

 



2 Kot jest- kota nie ma  

Dziecko jest myszką i na zapowiedź kota nie ma! Cichutko biega po całym pokoju. Na 
zawołanie: Kot jest! Myszka chowa się (dziecko kuli się). Na zapowiedz myszka skrobie 
dziurę w worku- dziecko staje na chwilę na jednej nodze i wykonuje ruchy palcami rąk. 
Zabawę powtarzamy 2-3 razy 

 

3 Bocian i żabki  

Rodzic wyznacza w pokoju łąkę i staw obok siebie  

Zabawa: Żabka skacze po łące. Na zapowiedź: Bocian leci! - Żabka przeskakuje do stawu 
gdzie jest bezpieczna  

Zabawę można urozmaicić wprowadzając krótki dialog,  

- Hej bocianie! Hej bocianie! Czy chcesz zjeść nas na śniadanie? ( mówi dziecko)  

- Kle kle kle (odpowiada bocian rodzic)  

Zabawę powtarzamy 2-3 razy  

Źródło: Przewodnik metodyczny dla nauczycieli „Wychowanie fizyczne w przedszkolu” 

Zabawa popołudniowa  

Zabawa popołudniowa: Zabawa rozwijająca percepcję wzrokową ,,Składamy obrazek”. 
Zanim rozpoczniecie zabawę przygotujcie 5 obrazków z kolorowych gazet dla dzieci i 
potnijcie je na 4 części. Wymieszane części obrazków wkładamy do pudełka po butach z 
wyciętym otworem. Następnie każdy z uczestników na zmianę losuje jedną część ilustracji i 
próbuje je do siebie dopasować, by powstała całość. Gdy wylosowana część nie pasuje 
odkładacie ją do pudełka i ponownie próbujecie odnaleźć brakujące część. 

Udanej zabawy! 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


