
Poniedziałek  01.06. 2020r – Piątek 05.06.2020r 

TEMAT TYGODNIA : Niby tacy sami, a jednak inni 

        

Wita Was słoneczny ranek, tyle dzisiaj niespodzianek, tyle przygód czeka Was. Pierwszy czerwca! 

Wstawać czas! Dzisiaj święto wszystkich dzieci – to szczególny dla Was dzień. Jasne złote słonko 

świeci, spoza chmur uśmiecha się. Dzisiaj święto wszystkich dzieci. Niech Wam pięknie słońce świeci. 

Wszyscy śmieją się od rana - każda buzia roześmiana. Czar zabawy dziś panuje. Każde serce się 

raduje. Oj! Jak ptaszki dziś śpiewają. Tak życzenia Wam składają Wasze Panie. 

 

 

1. "Dokończ zdanie" 

Moim największym pragnieniem jest... 

 



2. Wiersze 

 

 Wysłuchaj wiersza „My Dzieci Świata” 

 https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0&fbclid=IwAR26KXVKb48Q3N5Dc2mB-      

rviM3E5wU5NqOk60gzFTINVt-8T4Jlu228tgNo 

 Poproś Rodzica o przeczytanie wiersza T. Kubiaka "My, dzieci". 

 

My, dzieci, my chcemy śmiać się, 

my, dzieci, lubimy słońce, 

my, dzieci, kochamy ptaki, 

wesoły, perlisty koncert. 

My, dzieci, chcemy wybiegać 

z domów w złociste poranki, 

my chcemy, by nam nad głową 

furczały barwne skakanki. 

My chcemy kochać motyle, 

po łąkach biegać i gonić, 

a w sadach głaskać śnieżyste, 

lecz ciepłe kwiaty jabłoni. 

My chcemy, by nasze mamy 

wciąż uśmiechały się do nas, 

by nasi dobrzy ojcowie 

brali nas w czułe ramiona. 

My, dzieci, my chcemy kochać 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0&fbclid=IwAR26KXVKb48Q3N5Dc2mB-%20%20%20%20%20%20rviM3E5wU5NqOk60gzFTINVt-8T4Jlu228tgNo
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0&fbclid=IwAR26KXVKb48Q3N5Dc2mB-%20%20%20%20%20%20rviM3E5wU5NqOk60gzFTINVt-8T4Jlu228tgNo


ptaki, obłoki i drzewa, 

my chcemy bawić się w słońcu, 

zmierzchem – kołysanki śpiewać. 

 

Rodzic zadaje Dziecku pytanie 

- Czego chcą dzieci? 

 

3. Aktywność muzyczna - wysłuchaj piosenek 

 

                
 

https://www.youtube.com/watch?v=rJk74NtwyEA&fbclid=IwAR0mKa4MGNAkYEmfVE9zJ-

7y0805rDnG9VgETPZ2h7szv4vmJUlc6ABNVAg 

 

https://www.facebook.com/KrainaMuzyki/videos/250546803034561/?v=250546803034561 

 

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

 

 

4. Puzzle- ułóż puzzle, które najbardziej  Ci się podobają 

 

https://puzzlefactory.pl/pl/tagi/Dzień+Dziecka 

 

5. Zabawy dydaktyczne: 

 

 „O którym koledze mówimy?” 

Dziecko opisuje swojego kolegę lub koleżankę z grupy, Rodzic próbuje odgadnąć kogo. Może 

zadawać pytania , np.: 

https://www.youtube.com/watch?v=rJk74NtwyEA&fbclid=IwAR0mKa4MGNAkYEmfVE9zJ-7y0805rDnG9VgETPZ2h7szv4vmJUlc6ABNVAg
https://www.youtube.com/watch?v=rJk74NtwyEA&fbclid=IwAR0mKa4MGNAkYEmfVE9zJ-7y0805rDnG9VgETPZ2h7szv4vmJUlc6ABNVAg
https://www.facebook.com/KrainaMuzyki/videos/250546803034561/?v=250546803034561
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4
https://puzzlefactory.pl/pl/tagi/Dzień+Dziecka


− Kto to jest: chłopiec czy dziewczynka? 

− Jakiego koloru i długości ma włosy? 

− Jakiego koloru ma oczy? 

− Czy jest wysoki (wysoka)? 

− Czy ma spodnie, sukienkę, czy spódnicę? 

 

 „W Dniu Dziecka chciałbym...” 

   Dziecko mówi, jakie prezenty chciałoby dostać w Dniu Dziecka, ale wymawia ich nazwy z 

podziałem na głoski np. p-l-e-c-a-k ,  s-a-m-o-l-o-t  

 

6. Zagraj w wybraną przez Ciebie grę interaktywną 

 

https://view.genial.ly/5ec91b27ad9c9e0d8e207940 

 

https://view.genial.ly/5eca59e2f3aac90d34a37c23 

 

https://view.genial.ly/5ecedf234cb8330da06348bb 

 

https://view.genial.ly/5ec78156f14dd60d90737f05 

 

 

7. Aktywność ruchowa 

 
 Zabawa z Rodzicami lub z  Rodzeństwem  – konkurencje sportowe. 

Rodzic przygotowuje pojemnik z karteczkami, na których są zapisane nazwy konkurencji 

sportowych oraz wyznacza linię startu i mety oraz losuje konkurencję, którą dzieci będą 

wykonywać.  Przykłady konkurencji: 

– marsz z balonem między brzuchami (komu spadnie balon, podnosi go, kontynuując 

konkurencję); 

– przeskakiwanie obręczy ułożonych w równych odstępach; 

– przejście po rozłożonym sznurku z zachowaniem równowagi. 

 Wszyscy zostają nagrodzeni  brawami. 

 "Dzieci – na spacer! Dzieci – do domu" - zabawa orientacyjno-porządkowa. 

https://view.genial.ly/5ec91b27ad9c9e0d8e207940
https://view.genial.ly/5eca59e2f3aac90d34a37c23
https://view.genial.ly/5ecedf234cb8330da06348bb
https://view.genial.ly/5ec78156f14dd60d90737f05


Dziecko rozkłada na dywanie gazety – to będą domy. Na hasło: Dzieci – na spacer! biega 

swobodnie, na hasło: Dzieci – do domu, jak najszybciej i jak najciszej zajmuje swój dom, 

przybierając w nim określoną przez rodzica pozycję, np. siada skrzyżnie. Po chwili rodzic 

ponownie woła: – Dzieci – na spacer! Wybiega wtedy ze swojego domu i – zależnie od tego, 

jakie polecenie wyda rodzic – spaceruje, podskakuje obunóż, skacze na prawej nodze, skacze 

na lewej nodze, itp. 

 

8. Aktywność plastyczna 

-"Ja i mój balonik"- praca plastyczna 

 

Twoim zadaniem jest stworzenie śmiesznego balonika. Możesz narysować oczy, buzię, 

dokleić włosy itp. Liczymy na Waszą kreatywność. 

- „Balonowe gniotki” praca plastyczna 

Na początku wsyp mąkę do wysokości 1/2 lub 3/4 butelki w zależności od wielkości balona. 

Najlepiej robić to przez lejek, poruszając w środku słomką lub wykałaczką, aby przesypywało 

się bez zastojów. Następnie dmuchamy balon, skręcamy go i zakładamy na butelkę. Teraz 

wystarczy butelkę obrócić w taki sposób, aby mąka przesypała się do nadmuchanego balona. 

Można to przyśpieszyć ściskając kilkukrotnie butelkę. Wypełniony mąką balon ściągamy z 

butelki, spuszczamy powoli powietrze związujemy go i zabieramy się za dekorowanie. Na 

czubku głowy naszego Pana Gniotka przywiązujemy włóczkę i rysujemy markerem buzię. 

Twoja  zabawka jest już gotowa, zobacz na filmie jakie to proste: 

https://www.youtube.com/watch?v=2Asv1QetBms&t=8s 

 

9. Aktywność matematyczna- Rozwiąż krzyżówkę 

 

https://psstarejablonki.szkolnastrona.pl/download/KRZYZOWKA%20MATEMATYCZNA%20

-%20Kopia.pdf 

 

 

10. Karty pracy do wyboru poniżej 

 

Życzymy udanej zabawy 

https://www.youtube.com/watch?v=2Asv1QetBms&t=8s
https://psstarejablonki.szkolnastrona.pl/download/KRZYZOWKA%20MATEMATYCZNA%20-%20Kopia.pdf
https://psstarejablonki.szkolnastrona.pl/download/KRZYZOWKA%20MATEMATYCZNA%20-%20Kopia.pdf


 



 

 
 



 

Zapraszamy do wysyłania swoich prac na adresy e- mail 

Pani Lucynka: lkowalska@pp42.resman.pl 

Pani Danusia: djazlocka@pp42.resman.pl 
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