
 

Kochane Dzieci!  

Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam, 

aby uśmiech zawsze gościł na Waszych 

buziach, a każdy dzień był wspaniałą 

przygodą i niósł ze sobą wiele 

pozytywnych doświadczeń. 

Nie bójcie się marzyć, bo od marzeń 

wszystko się zaczyna! 

 
 

  



Poniedziałek 01.06.2020r. 

Cele: rozwijamy sprawności manualne, odkrywamy świat poprzez zmysły, rozładowujemy 

napięcie. 

Dzisiaj z pomocą rodzica wykonacie świetną zabawkę sensoryczną – GNIOTKA  

Sposób wykonania zabawki, znajdziecie pod linkiem dostępnym tutaj  

https://www.youtube.com/watch?v=2Asv1QetBms  

Potrzebne będą: 

 Balonik 

 Mąka ziemniaczana 

 Plastikowa butelka 

Do przystrojenia: mazak i kawałek włóczki. 

 

Jesteście wspaniali i właśnie za to należy Wam się dyplom Super Dziecka!     

(do pobrania w załącznikach)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Asv1QetBms


 

Zabawa „Rzucamy do celu” 

Do tej zabawy możesz zaprosić domowników. 

Cele: ćwiczymy trafianie do celu, doskonalimy odpowiedni chwyt oraz postawę ciała, 

ćwiczymy wypowiadanie się na określony temat oraz słuchanie ze zrozumieniem, poznajemy 

prawa dziecka. 

Potrzebne będą: piłka, pudło/pojemnik itp. takiej wielkości aby zmieściła się do niego piłka. 

Zadaniem dzieci jest trafienie piłką do pojemnika z wyznaczonej linii. Po celnym rzucie, 

przesuwamy linię dalej od pojemnika. Możemy punktować rzuty, np.: z miejsca najbliżej kosza 

– 1 pkt, z dalszego – 2pkt itd. Kto zdobędzie najwięcej punktów, wygrywa.  

Miłej zabawy!    

Na koniec obejrzyj krótki film edukacyjny dotyczący praw dziecka, dostępny tutaj  

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

Teraz spróbuj dokończyć zdanie „ Mam prawo do…” 

(postaraj się wymienić jak najwięcej skojarzeń) 

Dla chętnych* 

Doświadczenie „Zaczarowany balonik” – wykonaj z pomocą rodzica. 

Potrzebne będą: balon, soda oczyszczona, ocet, butelka, lejek i łyżeczka. 

Wszystkie etapy przeprowadzenia doświadczenia, znajdują się w filmie dostępnym tutaj  
https://www.youtube.com/watch?v=OYoC2YSpI9Q  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4
https://www.youtube.com/watch?v=OYoC2YSpI9Q


Wtorek 02.06.2020r. 

Cele: utrwalamy wiedzę na temat praw dziecka, odgrywamy role w zabawach 

parateatralnych, ćwiczymy wypowiadanie się na określony temat. 

Ćwiczenie oddechowe 

Dziecko zgniata małą kulkę papieru. Rodzic wyznacza na dywanie linię (np. taśmą). 

Przedszkolak, układa na linii kulkę i dmuchając, przepycha ją w kierunku mety.  

(Rodzic zwraca uwagę na właściwe wykonywanie wdechu i wydechu.) 

 

Rodzic czyta dziecku wiersz „Krzesłem na księżyc” 

Czemu dziecko jest ważne? 

                                   Czy wiecie to? No raczej! 

                                   Widzi to co dorosły, 

                                   ale całkiem inaczej. 

  Chmura jest wielorybem, 

                       rowerek – samolotem,  

      krzesłem lata się w kosmos, 

 na księżyc i z powrotem. 

      Dziecko wie o czym śpiewa 

ptak, co usiadł na drzewie. 

Dorosły też to wiedział, 

lecz urósł i już nie wie… 

Rozmowa inspirowana wierszem: 

Czym różnią się dzieci od dorosłych? 

Kto Waszym zdaniem ma większą wyobraźnię? 

Co swoim kształtem mogą przypominać chmury? O czym mogą śpiewać ptaki? 

Przypomnijcie do czego dzieci mają prawo. 

 

Kalambury „Wszyscy mamy swoje prawa” 

Do tej zabawy możesz zaprosić domowników. 

Uczestnik prezentuje za pomocą ruchu i gestów wybrane prawo dziecka. Pozostali gracze 

odgadują o jakie prawo chodzi 

 



Środa 03.06.2020r. 

Cele: rozwijamy sprawność i różnorodne formy ekspresji ruchowej, doskonalimy reagowanie 

na sygnał dźwiękowy, doskonalimy koordynację słuchowo – ruchową,  doskonalimy 

sprawność rąk, rozwijamy umiejętność kreatywnego myślenia. 

„Wyprawa nad rzekę” – opowieść słowno-ruchowa. Dzieci słuchają opowieści. Rodzic co 

jakiś czas przerywa opowiadanie, a przedszkolaki wykonują czynności, o których mowa. 

Wyprawa nad rzekę (Anna Gaża) 

Ania i  Staś przyjechali na wieś do cioci i  wujka (imitowanie jazdy autem). Po przyjeździe 

szybko zjedli obiad (naśladowanie jedzenia) i  pobiegli do kuzyna Antka (bieg). Antek od lat 

mieszkał w  Zatorze i  znał tu wszystkie ścieżki. Do plecaków zapakowali prowiant 

(pakowanie) i  wspięli się na pobliskie drzewo (naśladowanie wspinaczki), żeby zobaczyć cel 

wyprawy. Szli gęsiego wąską ścieżką nad rzekę (maszerowanie jeden za drugim). Na ścieżce 

napotkali żabę (podskoki na dwóch nogach z  podparciem rękami), a  następnie węża 

(czołganie się). Nagle Antek coś usłyszał (nasłuchiwanie). Po cichu zakradli się do miejsca, 

skąd dochodził dźwięk (skradanie się na palcach z  palcem wskazującym na ustach). 

Zobaczyli małe liski, które biegały po trawie (poruszanie się na czworakach). Ostrożnie się 

wycofali, aby ich nie spłoszyć (skradanie się do tyłu). Po drodze zauważyli jagody, więc 

postanowili ich nazbierać (naśladowanie zbierania jagód w  pozycji kucznej). Nagle ścieżka 

się skończyła i  wyglądało na to, że nie mogą pójść dalej. Na szczęście Antek znał tajne 

przejście pomiędzy krzakami (czołganie się). Gdy wyszli z krzewnego tunelu, zobaczyli 

wielkie rozlewisko. Było niesamowite (wydawanie okrzyków zachwytu). Zwinnie 

przeskakiwali z  kamienia na kamień (przeskakiwanie z nogi na nogę), aż dotarli do miejsca, 

gdzie rzeka była już rwąca, więc bardzo ostrożnie przeszli po drewnianym pniu na drugi 

brzeg (chodzenie noga za nogą po skakance, z  rękami rozłożonymi na boki). Potem wrócili 

do domu (maszerowanie), a tam czekała na nich pyszna kolacja, którą zjedli ze smakiem 

(naśladowanie jedzenia). Wzięli szybki prysznic (naśladowanie mycia), a potem szybko 

zasnęli (naśladowanie spania). 

Wysłuchaj piosenki dostępnej pod linkiem  https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ  

Następnie, wykonaj portret przyjaciela 

Zadaniem dziecka jest narysowanie portretu swojego przyjaciela z wyobraźni 

Potrzebne będą: 

 Szablon dostępny w załącznikach  

 Dowolne materiały (kredki, farby, flamastry itp.) 

Jakie imię nadasz swojemu przyjacielowi? 

Miłej pracy!    

Dla chętnych* 

Zabawa muzyczna do piosenki „Kółeczko” – https://www.youtube.com/watch?v=izQ5IAmTaFA  

Zadaniem dziecka jest naśladowanie opisywanych w piosence czynności (granie na gitarze i 

pianinie, klaskanie w dłonie, dotykanie kolan itd.) 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ
https://www.youtube.com/watch?v=izQ5IAmTaFA


Czwartek 04.06.2020r. 

Cele: kształtujemy pojęcia matematyczne, mierzymy długość wybranych  przedmiotów 

dowolnie obraną jednostką miary, gromadzimy doświadczenia służące do odkrycia stałości 

długości, kształtujemy umiejętność porównywania poprzez stosowanie określeń wyższy – 

niższy, rozwijamy umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków. 

Poszukiwanie rymów  – uzupełnianie rymowanek. 

Rodzic czyta zamieszczone poniżej zdania, a dzieci uzupełniają ostatni wyraz, podając 

słowo, które rymuje się z wyróżnionym wyrazem.  

Wskoczył szary kotek na drewniany… (płotek). 

Na łące rosną kwiatki, a po morzu pływają… (statki). 

Mały biały baranek rozbił gospodyni… (dzbanek). 

Czerwone w stawie żyją raki, a na łące rosną czerwone… (maki). 

Cztery kopyta ma koń, a długą trąbę ma… (słoń). 

Spadło na biurko bieluteńkie… (piórko). 

– Co? Dla mnie podkowa? – zdziwiła się… (krowa). 

Podziwiały krokodyle kolorowe… (motyle). 

Zabawa „wyższe niższe” 

Zadaniem dzieci jest sprawdzenie, jakie przedmioty znajdujące się w pomieszczeniu są 

wyższe lub niższe od niego. Gdy przedmiot jest wyższy – kucają, natomiast przy niższym 

przedmiocie stoją wyprostowane. 

Zabawa „To ja, a to Ty” 

Rodzic z dzieckiem tworzą parę. Za pomocą sznurka lub kawałka papieru dokonują pomiaru, 

o ile ktoś jest wyższy/niższy. Dzieci starają się podawać wynik pomiarów. 

Zabawa „Mierzymy” 

Rodzic przygotowuje dostępne w domu rodzaje miar (np. linijka, miara krawiecka, metrówka, 

miarka budowlana) służących do mierzenia długości. Dzieci wykorzystują je do 

samodzielnych doświadczeń. 

Karty pracy 3 latki 

Zajrzyj do 2 części kart pracy, na stronie 60 znajdziesz zadanie do wykonania. 

Karty pracy 4 latki 

Zajrzyj do 3 części kart pracy, na stronie 73 znajdziesz zadanie do wykonania. 

 

  



Piątek 05.06.2020r. 

Cele: doskonalimy posługiwanie się wyrazami określającymi położenie przedmiotów w 

przestrzeni, rozwijamy sprawność ruchową, rozwijamy koordynację słuchowo – ruchową oraz  

świadomość własnego ciała. 

Zabawa oddechowa „Motylki” 

Potrzebne będą: kilka wyciętych z bibuły motylków, foliowa 

reklamówka  

Dziecko otrzymuje kilka wyciętych z bibuły motyli oraz małą 

reklamówkę. Kładzie na rozłożonych dłoniach motyle  

i próbuje wydmuchać je jak najwyżej, po czym stara się złapać 

je do swojej siatki. Zabawę można powtarzać kilkakrotnie. 

Zabawa „Taniec z balonikiem” 

Potrzebne będą: balonik/piłka, podkład muzyczny np. Gummi Miś „Bańkę łap”  

https://www.youtube.com/watch?v=tDftqSaFB2E  

Dziecko otrzymuje balonik i tańczy z nim do wesołej muzyki zgodnie z instrukcjami 

podanymi przez Rodzica : 

 Balonik na głowie 

 Balonik na plecach 

 Balonik pod brodą 

 Balonik między nogami 

 Balonik na brzuchu, itd. 

Dziecko z balonikiem w ręku porusza się w rytmie, jaki podpowiada mu muzyka.  

Rodzic, co jakiś czas zatrzymuje nagranie, na przerwę w muzyce przedszkolak wykonuje 

polecenia, np.: 

 Podskocz 

 Obróć się 

 Stań na jednej nodze 

 Stań na palcach 

 Kucnij 

Karty pracy 4 latki. 

Zajrzyj do 3 części kart pracy. Na stronie 74 znajdziesz zadanie do wykonania, dzięki 

któremu utrwalimy pojęcia: pod, nad. 

Dla chętnych* 

Do tego zadania będziesz potrzebować Kart Artysty, karta 32. – Zadaniem dziecka jest 

stworzenie makiety placu zabaw według własnego pomysłu. Po skończeniu, dziecko 

opowiada jak zaprojektowało swój wymarzony plac, używając wyrazów określających 

położenie przedmiotów w przestrzeni. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tDftqSaFB2E


Załącznik – Certyfikat Super Dziecka. 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do zadania – portret przyjaciela 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOLOROWANKI 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


