
 
 

 
W pierwszym tygodniu czerwca zapraszamy do dalszej zabaw  pod hasłem 

 „ Dzieci z róŜnych stron świata" . 
 

Z okazji DNIA DZIECKA  pragniemy złoŜyć Dzieciom najserdeczniejsze Ŝyczenia. 

 

 

 

                         

Nasze propozycje: 

 PONIEDZIAŁEK – 1.06.2020 
 
       I 1. Gimnastyka poranna 
 
       * Zabawa " Szukamy Ŝółtego" . 
Dziecko biega. Na sygnał rodzica, odnajduje w pomieszczeniu przedmiot w kolorze Ŝółtym  
i staje przy nim. Zabawę powtarzamy kilka razy. Za kaŜdym razem dziecko wybiera inny 
przedmiot. 
       * Zabawa " Malujemy tęczę" .  
Dziecko w pozycji stojącej. Unosi do góry obie ręce i łączy dłonie, następnie przenosi ręce  
w prawą stronę, przechylając jednocześnie w tym samym kierunku tułów (nie odrywając nóg od 
podłogi). "Maluje tęczę" - powoli przenosi wyprostowane ręce nad głową w lewą stronę (zatacza 
łuk) z równoczesnym pochyleniem tułowia. Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. 
       * Zabawa " Skaczemy na skakance" . 
Dziecko spaceruje w pomieszczeniu. Na hasło: "Skaczemy obunóŜ" - naśladuje skakanie obunóŜ na 
skakance (nogi pozostają złączone). W dalszej części zabawy rodzic zmienia polecenia, np.: 
"Skaczemy na prawej nodze", "Skaczemy na lewej nodze".  
       * Zabawa uspokajająca - marsz po obwodzie koła. 
Dziecko maszeruje po obwodzie koła na zmianę: na palcach i na piętach. 

    

1 CZERWCA  Święto wszystkich Dzieci, 

Niech nam pięknie słońce świeci, 

Wszyscy śmieją się od rana - 

KaŜda buzia roześmiana. 

Czar zabawy dziś panuje, 

Małe serce się raduje. 

Oj! Jak ptaszki dziś śpiewają, 

Tak Ŝyczenia wam składają. 

 

 KRASNOLUDKI 



 
 2. "Mój portret" - dziecko rysuje swój portret.   
         Pomoce: karta pracy (5-latki), cz.5, nr 54, kredki; kartka, 
kredki - 4-latki, lusterko.  
Dziecko ogląda w lusterku odbicie swojej twarzy. Próbuje 
zapamiętać widoczne cechy zewnętrzne. Opowiada o tym, jak 
wygląda jego twarz. Następnie rysuje swój portret. Ozdabia 
ramkę. 

II 1. " Małe cuda" - słuchanie wiersza A.Widzowskiej. 

Pomoce: Karta pracy (5-latki) cz.5, nr 55. 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Rozmowa na temat wiersza: 
          - Czego dorośli mogą nauczyć się od dzieci? 
          - Czego dzieci oczekują od dorosłych? 
          - Jakie prawa mają dzieci?  

„ Małe cuda"  

         To nieprawda, Ŝe dorośli najmądrzejsi są pod słońcem, 
          bo kto uczy ich radości? Małe roześmiane brzdące! 

                  Tak wspaniale być maluchem, biegać boso, liczyć mrówki, 
                 Koniec tęczy mieć za uchem, łowić ryby na sznurówki. 

          Wszystkie dzieci są ciekawe, chcą znać pismo i cyferki, 
          badać to, co piszczy w trawie, wiedzieć, czemu słoń jest wielki. 

                Gdy się dziecku coś nie uda i popada w tarapaty, 
                wspieraj je, a sprawisz cuda, nie krzycz głośniej od armaty! 

          Dzieci lubią być słuchane, kiedy mówią coś z powagą, 
          a gdy czasem chcą być same, mają teŜ do tego prawo. 

                Nikt nie moŜe szturchać dziecka, straszyć klapsem ani pasem, 
                śmiać się, gdy mu leci łezka, lub nazywać go głuptasem. 

          Czasem dzieci są marudne, płaczą z Ŝalu lub ze złości, 
          są samotne, śpiące, brudne, ale zawsze chcą miłości! 

                 Gdy się duzi bawią z dziećmi w śmichy - chichy, poczytajki, 
                 świat jest piękny i bezpieczny, lepszy od zmyślonej bajki.   



          
Dziecko zastanawia się czy wszystkim dzieciom na świecie jest dobrze i czy przestrzegane są ich 
prawa? Wymienia osoby, do których mogą się zwrócić, kiedy są łamane prawa dziecka. 
           

 
Zabawa "Bawi ę się z kolegą?".  

 Dziecko naśladuje czynności, które moŜe wykonywać wspólnie z kolegą. Nazwy czynności podaje 
rodzic, np.: budowanie z klocków, jazda na rowerze, gra w piłkę, rysowanie... 
       

2. "Dziecięce marzenia" - zabawy plastyczne.   
          Pomoce: kartka, farby, pędzel, kredki ołówkowe, kredki świecowe, flamastry.  
               
         .    
      
 
 
 
 
 

 
 
  Rodzic zadaje dziecku pytania: 

          - Jak nazywa się święto, które zostało ustanowione dla dzieci? 
          - Kiedy je obchodzimy? 
         - Jaką niespodziankę chciałbyś otrzymać tego dnia? 
          - Jak chciałbyś spędzić ten dzień? 

Rodzic wyjaśnia dziecku sposób wykonania pracy: dowolna praca wykonana techniką 
kropkowanie. Zwraca uwagę, Ŝe aby rysunek był czytelny, kropki tworzące obrazek (np. osoba, 
roślina, jeden przedmiot, jedno zwierzę) muszą znajdować się blisko siebie. Dziecko stawia kropki 
na papierze i tworzy obrazek. Wykorzystuje wybrane przez siebie przybory plastyczne. UŜywa 
jednego koloru lub wielu kolorów. Część pracy wykonuje np. flamastrem, część farbami, a jeszcze 
inną kredkami. Po skończeniu pracy dziecko opowiada o swoim marzeniu. 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zagadka: 
          Co to za święto,                      a dorośli chętnie 
          na pewno wiecie.                   ich Ŝyczenia spełniają. 
          Obchodzą je dzieci                Szczęście i radość 
          na calutkim świecie.              panuje wkoło. 
          W tym dniu prezenty             Nawet tym smutnym 
          piękne dostają,                      jest wtedy wesoło 



 Zabawa "Wiatraczki".  
 Dziecko obraca się wokół własnej osi z rozłoŜonymi w bok rękami, w jedną i w drugą stronę.  

       III " Czego potrzebują dzieci?" - zapoznanie z działalnością organizacji UNICEF.   

          
……………………………………………………………………… 

Pokoloruj  odznakę wg własnego pomysłu. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
    Istnieje organizacja, która dba o dzieci i ich prawa. Powstała ona wiele lat temu, 

 aby pomagać dzieciom, zwłaszcza z państw ubogich lub objętych wojną.  

Ta organizacja to UNICEF . Wysyła ona do tych państw lekarzy, którzy leczą dzieci, 

nauczycieli, którzy uczą je czytać i pisać oraz stara się, aby dzieci miały jedzenie i ubranie. 

     UNICEF moŜe pomagać dzieciom dzięki pieniądzom, które dają im róŜne państwa. 

      UNICEF otrzymał za swoją działalność Pokojową Nagrodę Nobla. Brał udział w 

uchwaleniu Konwencji o prawach dziecka. Polskie dzieci, gdy jest im źle, mogą zwrócić się o 

pomoc do Komitetu Ochrony Praw Dziecka, który mieści się w Warszawie.  

Wszystkie dzieci mają prawo do tego, Ŝeby czuć się bezpiecznie, móc się bawić i uczyć oraz 

aby być kochane i szanowane. 

 



 
Zabawa ruchowa "Małe piłki i duŜe piłki".  

 Dziecko podskakuje "wysoko" lub "nisko", naśladując sposób odbijania się duŜych piłek (wysoko) i 
małych (nisko). 
 
 

   WTOREK – 2.06.2020 
 
           I Zabawa grafomotoryczna "Słoneczko dla kolegi (koleŜanki)" .          
Rodzic recytuje rymowankę o słonku, a dziecko w tym czasie rysuje ją na 
kartce z bloku. Następnie koloruje słoneczko Ŝółtą kredką.  
 
           Najpierw jedno duŜe koło,                             I promyków masa cała. 
           Potem kreski rób dokoła.                              Jeszcze buzia uśmiechnięta 
           Kreska duŜa, potem mała                             I śmiejące się oczęta.     

           Zabawa "Hop, stop, bęc".  
Dziecko maszeruje po obwodzie dywanu. Na hasło "Hop" wykonuje skok 
obunóŜ w górę i idzie dalej. Na hasło "Stop" zatrzymuje się bez ruchu. Na 
hasło "Bęc" - przykuca. Zabawę powtarzamy kilka razy. 
 
         II 1. " W kręgu kultury arabskiej" - słuchanie opowiadania M. Strękowskiej - Zaremby 
" Karim" . 
           Pomoce: ksiąŜka (5-latki): s. 82, 83.    

 

 - Karim jest super! - Olek, usadowiony przy 
rodzinnym stole, opowiadał wujkowi Jackowi 
wraŜeni z przedszkola. - Dzięki niemu 
wygraliśmy konkurs na album o Warszawie. 
Pokazaliśmy album tacie Marty, Ŝeby juŜ więcej 
nie mówił, Ŝe Karima trzeba przenieść do 
młodszej grupy, bo w zerówce nie da  sobie rady 
i będzie nam tylko przeszkadzał w nauce. 
- I co, zmienił zdanie o Karimie? - spytała 
mama. 
- Chyba tak, bo nawet mu pogratulował. 
- Karim? To ten Arab, który ostatnio doszedł do 
waszej grupy? - upewnił się wujek. 
- On nie nazywa się Arab, tylko Karim Hassan. 
Jego rodzice są lekarzami. Pochodzą z Egiptu i 
pracują w Polsce. Zostali tu po studiach 
medycznych. Nikt nie rysuje tak jak on - 
podkreślił Olek. 
- Mówiłeś, Ŝe Karim nic nie umie. Stoi pod 
ścianą i milczy - przypomniał tata. 
- Stał, bo wstydził się odezwać, ale juŜ nie stoi. Mama Olka połoŜyła na stole gorące danie. 
- Częstujcie się póki ciepłe - zachęcała. Wujek nachylił się nad półmiskiem. 
- Co to takiego? Tak dziwnie pachnie. 
- Kofta - arabskie kotleciki z baraniny - wyjaśniła mama. 
- Arabskie...to ja dziękuję. Wystarczą mi słodycze - wujek sięgnął do talerza z ciastkami. - Kolega 



mówił, Ŝe te arabskie potrawy to nie dla ludzi - stwierdził. Olek podniósł na wujka zdziwiony wzrok. 
- Mówisz jak mama Franka. Zabroniła mu spróbować ciastek, które mama Karima upiekła dla 
naszej klasy.  
- Ma rację. Ja bym nie tknął tych arabskich wynalazków - powiedział wujek z przekonaniem. 
Olek uwaŜał, Ŝe ciastka Karima to po prostu pycha. Zanim jednak on i jego grupa przekonali się, 
jak smakują, dzieci obserwowały nowego kolegę trochę nieufnie. Miał czarne włosy, czarne oczy  
i śniadą cerę, poza tym niczym się nie wyróŜniał, ale gdy się odezwał, wywołał burzę śmiechu. 
Zamiast "dzień dobry" powiedział 
"dzobi", a zamiast "cześć" - "ehsz". 
Potem stanął pod ścianą 
 i wcale się nie odzywał. Ściskał pod 
pachą misia z urwanym uchem i za nic 
nie chciał się z nim rozstać. Grupa 
uznała, Ŝe jest dziwny.  
W sali było tyle nowych zabawek, a on 
wolał starego misia. Dopiero kilka dni 
później, kiedy dzieci zajęły się 
rysowaniem, Karim odłoŜył misia i wziął 
kredki do ręki. Raz - dwa i wyczarował 
na kartce wyścigowe auto. 
- Ładne. Narysujesz mi pociąg? - spytał 
Olek. Karim uśmiechnął się i raz - dwa - 
trzy pociąg pędził po torach. 
- Brawo! - pochwaliła go pani. Do 
Karima ustawiła się kolejka dzieciaków, 
a on rysował im samochody, pociągi, 
samoloty i nawet psy i koty. Potem była 
zabawa w pociąg i nikogo juŜ nie 
śmieszyło, Ŝe nowy kolega nie mówi 
poprawnie po polsku. Zresztą, Ŝeby 
bawić się w pociąg, wystarczy 
powtarzać: tu, tu, tu, tu, tu, tu. Karim 
"tututał" tak samo jak wszyscy. Jego miś 
teŜ się przydał, bo kiedy pociąg się 
wykoleił, miś odegra rolę rannego 
pasaŜera. Gdy po paru dniach Karim 
zachorował, wszyscy w grupie okropnie 
się martwili. Niecierpliwie czekali, aŜ wróci, Ŝeby razem z nim tworzyć album  
o Warszawie. To właśnie po powrocie  
z choroby przyniósł ciastka, których Franek nie chciał skosztować. 
- Gdyby mama Franka ich spróbowała, na pewno zmieniłaby zdanie. 
- Są pyszne, prawda, wujku? - zapytał chytrze Olek.Wujek przełknął ciastko, odchrząknął i zrobił 
niezbyt mądrą minę - To te? - spytał, wskazując talerz z ciastkami, który prawie juŜ opróŜnił. Olek 
uśmiechnął się od ucha do ucha.  
- Dostałem je od Karima dla Ady. Masz szczęście, Ŝe nie zdąŜył wszystkich zjeść. Wujek Jacek 
zaśmiał się w głos. 
 - Zawstydziłeś mnie mądralo. Są przepyszne. Chyba spróbuję teŜ kotlecików, bo jak widzę, zaraz 
się skończą. Tylko nie mówcie cioci, Ŝe zjadłem tyle słodyczy. Rodzina obiecała zachować 
tajemnicę. Olek z radością przyglądał się, jak wujek pałaszuje "arabski wynalazki". Mamę Franka 
teŜ uda się przekonać. PrzecieŜ to, co obce i nieznane, nie musi być gorsze. Grupa wymyśliła Dzień 
Kuchni Arabskiej w przedszkolu. Wszyscy rodzice dostaną zaproszenia ozdobione przez Karima. 
Pani juŜ się zgodziła.            



  
 
 
 
Rozmowa na temat opowiadania. 
 - Co to jest "tolerancja"? (dziecko wskazuje w 
opowiadaniu sytuacje przedstawiające 
zachowania  tolerancyjne i takie, które świadczą 
o braku tolerancji). 
 -  Czy wujek Jacek jest tolerancyjny? 
 - Co to jest "akceptacja"? (dziecko dokonuje 
oceny zachowania kolegów i koleŜanek 
Karima). 
 
 
          
 
 
 
 

 
 
  Zabawa "Budujemy dom".  
Dziecko biega w pomieszczeniu. Na hasło rodzica: "Budujemy dom", dziecko przedstawia ruchem 
kolejno czynności wykonywane podczas budowania domu - zwoŜenie i układanie materiałów 
budowlanych, budowę fundamentów, ścian, dachu...  
            

2. A teraz czas na  GIMNASTYKĘ DLA SMYKA 
          
Zabawy ze skakanką    https://www.youtube.com/watch?v=u3F0v0lO2eQ 
 
          III.  Zabawa "Prawa i lewa strona".  

 Dziecko pokazuje części ciała znajdujące się po prawej i lewej stronie, których nazwy podaje 
rodzic, np.  
 
PokaŜ prawe oko, ...lewy policzek, ...prawą brew,...lewe ucho,...pogłaskaj prawą ręką brzuszek  
i głowę. 

CIEKAWOSTKI NA TEMAT KULTURY ARABSKIEJ  

  Najwięcej Arabów mieszka m.in. w Tunezji, Egipcie, Iraku oraz w Arabii Saudyjskiej, która jest 

centrum kultury arabskiej. To tutaj znajduje się jedno z najnowocześniejszych miast świata - Dubaj. 

  Święte miasto Mekka jest bardzo waŜne dla wyznawanej na tym obszarze religii - islamu.  

Kobiety często ubrane są tak, Ŝe mają zakrytą twarz, a widać im tylko oczy. MęŜczyźni nie zakładają 

krótkich spodenek nawet wtedy, kiedy jest bardzo gorąco. Dzieci mogą ubierać się dowolnie. 

Arabowie czytają od strony prawej do lewej, odwrotnie niŜ u nas. Nie jedzą mięsa wieprzowego. Są 

bardzo religijni. Modlą się pięć razy dziennie, a przed kaŜdą modlitwą się myją. 

 



 ŚRODA – 3.06.2020 
 

              I . Zabawy logorytmiczne. 
Dziecko porusza się zgodnie z tekstem wypowiadanym przez rodzica: 

 
 
 
   II 1. " Cześć" - słuchanie opowiadania D.Niewoli. 
Rodzic czyta dziecku opowiadanie w formie listu. 
        
 
               
                                                                               
                                                                                          Cześć! 
 
                                               Mam na imię Ola. Opowiem wam o sobie, bo ogromnie pragnę        
                                           mieć koleŜanki i kolegów. Nie chodziłam do przedszkola, poniewaŜ                    
                                               często choruję i pani doktor powiedziała, Ŝe muszę z tym poczekać.    
                                                 Mam 5 lat i jest mi czasem bardzo smutno. Najsmutniej wtedy, gdy     
                                                  idziemy z mamusią do piaskownicy albo do parku i widzę, Ŝe inne     
                                                  dziewczynki bawią się, biegają i rozmawiają. Ze mną nikt nie chce  
                                                  rozmawiać, bo mówię niewyraźnie i czasem trudno mnie  
                                                   zrozumieć. Raz w piaskownicy mamusia spytała dziewczynkę  
                                                  z czerwoną kokardą, czy pobawi się ze mną w gotowanie obiadu.  
                                                 Ale chyba nie chciała, bo pokazała język i uciekła na huśtawkę.  
                                                 Wtedy mamusia kupiła mi pieska. Jest cały czarny, ma krótki  
                                               ogonek i róŜowy języczek. Szkoda, Ŝe nie jest prawdziwy, tylko                         
                                              pluszowy. Piesek wabi się Kropka i jest moim prawdziwym        
                                              przyjacielem. Mówię mu o wszystkim i razem chodzimy na spacery.   
                                             Nigdy się nie rozstajemy. 
                                           Dziś powiedziałam do Kropki, Ŝe mama zapisała mnie do przedszkola.   
                                          A ja się bardzo boję tam iść. Nie chcę, Ŝeby ktoś się ze mnie śmiał, 
                                       odtrącał i  pokazywał język. I boję się, Ŝe znów nikt nie będzie mnie lubił  
                                  i   nie będę mieć koleŜanki. Mamusia była w przedszkolu i rozmawiała  
                                    z panią.  Powiedziała mi, Ŝe dzieci są wspaniałe i Ŝe nie mam się czego   
                                  obawiać. Ucieszyłam się więc, Ŝe wkrótce znajdę przyjaciół.  
                                                          Do zobaczenia. Pa.   
           

 
 
 
 

Robię to, co mówię 
 
Zrób do przodu cztery kroki,                   Zrób do tyłu kroków trzy 
i rozejrzyj się na boki.                            by koledze otrzeć łzy. 
Tupnij nogą raz i dwa,                           Klaśnij w ręce razy pięć, 
ta zabawa nadal trwa.                           na klaskanie teŜ masz chęć. 
Teraz w lewo jeden krok,                        Teraz obróć się dokoła 
przysiad i do góry skok.                         i hurraaa! zawołaj.  
 



 Rozmowa na temat treści listu: 
             - Dlaczego Ola napisała list do dzieci? 
             - Czy ten list jest wesoły? 
             - O czym pisze Ola? 
             - Czy zachowałbyś się tak, jak dziewczynka z  
               piaskownicy? 
             - Czy, gdyby Ola przyszła do twojego przedszkola,    
               śmiałbyś się z niej?   

             Rozmowa na temat inności niektórych dzieci. 
Rodzic podkreśla, Ŝe nikt nie moŜe być nielubiany ze 
względu na swój wygląd lub sposób zachowania czy 
mówienia: 
             *  Wszystkie dzieci tak samo lubią się bawić.  
             * Wszystkie dzieci chcą mieć kolegów i koleŜanki. 
             * Wszystkie dzieci cieszą się, gdy im wesoło. 
             * Wszystkie dzieci płaczą, gdy im smutno.   

 Zabawa "Marsz z tupaniem".  
Dziecko wokół dywanu robi cztery kroki marszu z tupaniem (głośno liczy) i cztery kroki bez 
tupania. 

             KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 56, 57. 
 
2. Zabawy przy piosence "Jesteśmy dziećmi" .  
                                                       https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ 
 
 Dziecko słucha piosenki. Odpowiada na pytanie: "Czego chcą dzieci w piosence?". 
Dowolne zabawy przy piosence. 

 
                   
                

 

 

  
 
 
 
 

III " Dni tygodnia" - ćwiczenia wspomagające rozwój myślenia.  
                Pomoce: kartka z bloku rysunkowego, ołówek, linijka, kredki. 
Rodzic przygotowuje kartkę z bloku rysunkowego. Dzieli kartkę na trzy dni tygodnia. W prostokąty 
wpisuje nazwy tych trzech dni, np.: środa, czwartek, piątek. Zadaniem dziecka jest uzupełnić je 
rysunkiem, np. co ciekawego wydarzyło się w kaŜdym dniu w domu.  
              

Zabawa "Dotknij" .      
Dziecko porusza się w podskokach w pomieszczeniu. Kiedy usłyszy wypowiedzianą przez rodzica 
nazwę jakiegoś przedmiotu, np.: krzesło, stół, podłoga, drzwi, ściana...stara się jak najszybciej 
dotknąć go ręką.  

" Jesteśmy dziećmi" . 
  
      1. Czy jesteś z Afryki,                                      2. Czy mówisz po polsku,       
      czy teŜ z Ameryki.                                            czy teŜ po japońsku. 
      Nie jest waŜne gdzie mieszkamy,                    Wszyscy dobrze rozumiemy, 
      bo jesteśmy tacy sami.                                   czego tak naprawdę chcemy.   

                                    Ref. Jesteśmy dziećmi, chcemy miłości.  
                                          Jesteśmy dziećmi, chcemy radości. 
                                         Chcemy by często tulono nas, 
                                        i Ŝeby miło płynął nam czas. 



 
KARTA PRACY (4-LATKI) 

 

Pokoloruj obrazek wg kodu: pola z trójkątem na zielono,  
z gwiazdką na Ŝółto, z serduszkiem na czerwono.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CZWARTEK – 4.06.2020  
 
             I " Mój przyjaciel" - słuchanie wiersza B.Szelągowskiej.  
           
   

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Rozmowa na temat wiersza:   
             - Jaki był przyjaciel Olka? 
             - Jaki jest twój przyjaciel? 

   Zabawa ruchowa „Jak dobrze być w przedszkolu".  
Dziecko spaceruje w pomieszczeniu. Na hasło: „Jak dobrze 
być w przedszkolu", dziecko zaczyna skakać, tańczyć, 
podskakiwać, cieszyć się. Zabawę powtarzamy kilka razy.  
             KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 59, 60, 61. 

             II 1. „ Jak rozpoznać dobrego przyjaciela?" -  
zabawy dramowe inspirowane wierszem B. 
Szelągowskiej " Mój przyjaciel" . 
              

* „ Czy przyjaciel moŜe być tylko jeden? - rozmowa na temat liczby przyjaciół. WyróŜnianie 
cech dobrego przyjaciela. Rodzic pyta: 
               - Ilu moŜna mieć przyjaciół? 
               - Jaki powinien być dobry przyjaciel?  

             * Improwizowanie scenki przedstawionej przez rodzica. Wymyślanie jej zakończenia. 
            1.Dziecko z rodzicem przedstawia następującą scenkę:  
Przyjaciel jest bardzo smutny. Jeden z kolegów zburzył mu budowlę z klocków. Przyjaciel chciał ją 
po południu pokazać mamie. Postanowiłeś pomóc przyjacielowi i... 
Dziecko wymyśla własny scenariusz. Dzieli role między sobą i rodzicem, ustala z rodzicem 
przebieg scenki, odgrywa scenkę z rodzicem.  
           

  2.Improwizacja na temat: „Jak postąpić?". 
 Rodzic mówi: Wyobraź sobie, Ŝe masz do ułoŜenia puzzle. Mają bardzo duŜo elementów. Nie wiesz 
jak je ułoŜyć. Wtedy podchodzi do ciebie twój przyjaciel. 
Dziecko odgrywa z rodzicem scenkę, przedstawiając proponowany przez siebie sposób 
postępowania. 
 

" Mój przyjaciel"  
            Radość wielka mnie rozpiera,                          Bez wahania mi pomoŜe 
             gdy mam obok przyjaciela.                             wtedy, gdy się czuję gorzej. 
             On uwaŜnie mnie wysłucha,                            I niczego się nie boję, 
             wiem, Ŝe mogę mu zaufać.                             kiedy obok niego stoję. 

             Jak nikt inny mnie rozśmieszy,                       Lubię lekcje z nim odrabiać 
             w chwilach smutku zaś pocieszy.                   i świat cały z nim poznawać. 
             To on zawsze mi doradza                              Chętnie wszystkim się z nim dzielę, 
             i tajemnic mych nie zdradza.                         bo jest  moim przyjacielem 



 
            * „ Mój przyjaciel" - rysowanie na temat „Co lubię robić z przyjacielem?".    
               Pomoce: biała kartka, kredki. 
Dziecko opowiada o swoim przyjacielu. Rysuje, co lubi z nim robić.  

              
  Zabawa „Wycieczka rowerem z przyjacielem". 

Dziecko spaceruje w pomieszczeniu. Na hasło: "wycieczka", dziecko kładzie się na podłodze, unosi 
nogi, ugina je na przemian, naśladując pedałowanie. 
         
   2. Rozmowa o prawach dziecka  
                

                
 
             
 
  Zabawa ruchowa „Małe piłki i duŜe piłki".  
Dziecko podskakuje wysoko lub nisko, naśladując 
sposób odbijania się duŜych piłek (wysoko)  
i małych (nisko).  
 
 III „ Kolorowe klocki" - wznoszenie budowli  
z klocków.  
Dziecko wznosi z klocków dowolne budowle. 



PIĄTEK – 5.06.2020   
 
               I.  Gimnastyka buzi i języka – zabawy logopedyczne 
 

              

KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 62, 63. 

              II 1. " Zabawy z przyjaciółmi" - zabawy matematyczne.  
 
  * Poznawanie narzędzi słuŜących do pomiaru długości. 
                Pomoce: linijka, tasiemka, tekturka (kaŜde o 
długości 50 cm), zabawki (np. lalki, misie). Rodzic daje 
dziecku narzędzia słuŜące do pomiaru długości. Dziecko 
przykłada do wybranych zabawek narzędzia pomiarowe i 
porównuje, czy mają one taką samą długość. 
               
  * Mierzenie odległości za pomocą narzędzi pomiarowych.  
                - Pomoce: linijka o długości 50 cm. 
Rodzic wyznacza miejsca, które będzie mierzyć dziecko. 
Mierzenie polega na sprawdzeniu ile razy dało się ułoŜyć 
na danym odcinku całe narzędzie pomiarowe. 
 
                - Pomoce: tasiemka o długości 50 cm. 
Rodzic wyznacza linię na której ustawia się dziecko. Z tego 
miejsca dziecko wykonuje skok w dal. Następnie z pomocą 
rodzica mierzy odległość, jaką udało mu się pokonać za 
pomocą tasiemki.  
                

 - Pomoce: tekturka o długości 50 cm. 
 Rodzic wyznacza linię na której ustawia się dziecko. Dziecko stawia jak najdłuŜszy krok. 
Następnie z pomocą rodzica mierzy jego długość. Na zakończenie dziecko porównuje przydatność 
narzędzi wykorzystanych do pomiaru.  Ocenia, którym z nich najłatwiej było mierzyć odległość. 
                

 Zabawa "Lusterko".  
Dziecko staje naprzeciwko rodzica. Dziecko jest "lustrem", a rodzic się w nim przegląda. 
Dziecko wykonuje takie same ruchy jak rodzic. Rodzic przypomina o odbiciu lustrzanym, 
czyli odwróconym. Po zabawie dziecko z rodzicem zamieniają się rolami. 

KARTA PRACY  (5-LATKI):  cz.5, nr 64, 65.  

- wykonywanie ruchów naśladujących Ŝucie z pełnymi 

ruchami warg i policzków, opuszczanie i unoszenie szczęki 

dolnej, 

- oblizywanie zębów i zewnętrznych powierzchni dziąseł pod 

wargami, dotykanie róŜnych miejsc jamy ustnej językiem przy 

zamkniętych ustach, 

- nadymanie policzków, zwieranie i rozwieranie warg przy 

zaciśniętych zębach, odciąganie na boki kącików ust.   



   KARTA PRACY (4-LATKI) 
 
 

Obejrzyj kolorowe paski. Pokoloruj rysunki pasków na odpowiednie kolory. 
 
 

 
 
 
 

 



  2. "Wesołe zabawy w kręgu przyjaciół" - praca plastyczna  
 

                 
                

 
 

 

Wiersz „Dzieci na Ziemi" . 

 

      Na kuli ziemskiej bawią się dzieci,                  jednak są dumne ze swojej kultury  

     cieplutkie słonko dla nich wciąŜ świeci,         i choć w dziwacznych mówią językach, 

     a księŜyc mruga oczkiem na niebie                pragną się bawić, tańczyć i brykać! 

    do wszystkich ludzi, równieŜ do ciebie.          Inka i Zulu, Bubu, Namoko 

    Zulu z Afryki chodzi po drzewach,                 chcą być kochane, śmiać się szeroko,  

    a Chinka Inka jak ptaszek śpiewa.                  jeść smakołyki, dbać o zwierzęta, 

    Eskimos Bubu gra w piłkę z foką,                   a zamiast wojen mieć tylko święta! 

    na słoniu jeździ Hindus Namoko.                   - Niech wam się spełnią wszystkie marzenia  

    - Dzieci się róŜnią kolorem skóry,                  tak, robiąc obrót, powiada Ziemia.      

 



   Rozmowa na temat wiersza:       
    - O jakich dzieciach była mowa w wierszu? 
   - Na jakim kontynencie mieszka: Zulu z Afryki, Chinka Inka, Innuita Bubu, Hindus Namoko? 
   - Czym róŜnią się między sobą dzieci? 
   - Co mają ze sobą wspólnego?  

 

Zapraszamy do obejrzenia prezentacji pt. 

Dzieci z róŜnych stron świata, ich domy i zabawy”  

https://www.youtube.com/watch?v=EPuZO3vVfXM 

 

Praca plastyczna – „ Wesołe zabawy w kręgu przyjaciół"  
            Pomoce: kartka z bloku rysunkowego, pędzel, farby. 
Rodzic mówi, Ŝe wszystkie dzieci, bez względu na kolor skóry, miejsce 
zamieszkania czy kulturę, w jakiej zostały wychowane, Ŝyją ze sobą w 
przyjaźni. Zaprasza dziecko do namalowania pracy na temat:. Dziecko 
maluje zabawy, do których chciałoby zaprosić dzieci innych narodowości. 
 
            Zabawa ruchowa "Motylki".   
Dziecko "fruwa" w pomieszczeniu. Na hasło "motylki", dziecko robi 
przysiad. Zabawę powtarzamy kilka razy.  
                 
III " Dbamy o ład i porządek" - dziecko z pomocą rodzica sprząta swój pokój. 
Dziecko z pomocą rodzica porządkuje przedmioty na półkach w swoim pokoju, segreguje klocki, 
wyciera kurze, układa ksiąŜki itd. 
                

 Zabawa "Pajacyki".  
Dziecko podskakuje z rękami uniesionymi w górę. 

  

                                 SERDECZNIE WAS POZDRAWIAMY     
    
 
 


