
 
 

WITAMY WAS PONOWNIE KOCHANE DZIECIAKI I DRODZY RODZICE!!! PRZYGOTOWAŁYŚMY DLA WAS 
KOLEJNE ZABAWY I  ZADANIA. W DALSZYM CIĄGU PROSIMY O PRZESYŁANIE FILMIKÓW I FOTEK 

 
PONIEDZIAŁEK 01.06.2020 
Kochane Dzieciaki i drodzy Rodzice. 
W tym tygodniu na dobry początek dnia proponujemy Wam piosenki „Wygibasy z naszej klasy”. Jest to zestaw 
piosenek dla dzieci, który dzieciom oraz ich rodzicom ma uzmysłowid, jak ważna jest aktywnośd fizyczna.  
Teledyski dla dzieci pokażą Wam jak dwiczyd poprzez zabawę! Świetna muzyka oraz animacje zachęcą do aktywności 
fizycznej! W koocu sport i ruch to samo zdrowie! Zobacz sam :)  
Bohaterowie: Zula, Tomek, Pola, Kuba, Nela i Pan Trener pokażą Wam, jak codziennie zacząd dzieo od gimnastyki. 
 
1. Proponujemy rozruszad się przy porannej piosence: „Gimnastyka Smyka”. Piosenkę znajdziesz tutaj:  
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=351fw50UOn8&feature=emb_title 
„Raz, dwa, trzy. 
Biegną nóżki tup, tup, tup. 
Lewa nóżka idzie w przód. 
I już prawa przy niej jest. 
Pewnie zaraz tupnie też. 
Tup. 
Tupu, tupu, tupu, tupu, tup, tup, tup. 
Tupu, tupu, tupu, tupu, tup, tup, tup. 
Tupu, tupu, tupu, tupu, tup, tup, tup. 
Tupu, tupu, tupu, tupu, tup, tup, tup. 
Raz, dwa trzy. 
Rączki w górę raz i dwa. 
Jeden obrót tra, la, la. 
Teraz mocno hopsa sa. 
Każdy klaszcze tak, jak ja. 
Klap. 
Klapu, klapu, klapu, klapu, klap, klap, klap. 
Klapu, klapu, klapu, klapu, klap, klap, klap. 
Klapu, klapu, klapu, klapu, klap, klap, klap. 
Klapu, klapu, klapu, klapu, klap, klap, klap. 
Klapu, klapu, klapu, klapu, klap, klap, klap. 
Klapu, klapu, klapu, klapu, klap, klap, klap. 
Klapu, klapu, klapu, klapu, klap, klap, klap. 
Klapu, klapu, klapu, klapu, klap, klap, klap”. 
 
2. Proponujemy wysłuchanie wiersza A. Widzowskiej: „Dzieci na Ziemi”. 
„Na kuli ziemskiej bawią się dzieci, 
cieplutkie słonko dla nich wciąż świeci, 
a księżyc mruga oczkiem na niebie 
do wszystkich ludzi, również do ciebie. 
Zulu z Afryki chodzi po drzewach, 
a Chinka Inka jak ptaszek śpiewa. 
Eskimos Bubu gra w piłkę z foką, 
na słoniu jeździ Hindus Namoko. 
Dzieci się różnią kolorem skóry, 
jednak są dumne ze swej kultury 
i chod w dziwacznych mówią językach, 
pragną się bawid, taoczyd i brykad! 
Inka i Zulu, Bubu, Namoko 
chcą byd kochane, śmiad się szeroko, 
jeśd smakołyki, dbad o zwierzęta, 
a zamiast wojen mied tylko święta!” 
– Niech wam się spełnią wszystkie marzenia 
– tak, robiąc obrót, powiada Ziemia. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=351fw50UOn8&feature=emb_title


 
 

Rodzicu, pokaż dziecku wymienione w wierszu kraje  na mapie świata, w atlasie lub na globusie. Porozmawiaj  
Z dzieckiem na temat wysłuchanego wiersza: 
– Czego pragną dzieci na całym świecie?  
– Co to znaczy, że pragną pokoju i życia w zgodzie i przyjaźni? 
Wskaż w kalendarzu datę – 1 czerwca. Niech dzieci wypowiedzą się na temat tego, kto obchodzi w tym dniu swoje 
święto. Wyjaśnijcie dziecku , co oznacza, że święto dzieci jest świętem międzynarodowym.  
 
3. „Dzieci z różnych stron świata” - proponujemy rozwiązanie zagadek słownych. 
Ma kubraczek z futra foki. 
Co mu mocno grzeje boki. 
Ma czerwony z mrozu nosek, 
bo to mały ……(Eskimosek).  
Ma czarną skórę ten nasz koleżka. 
Wraz z rodzicami w Afryce mieszka. (Murzynek) 
Nosi kimono i mieszka na wyspie. 
Jak się nazywa wiedzą dzieci wszystkie. (Japonka)  
Jego znak to orzeł biały 
A ojczyzną jego Polska. (Polak)  
Pałeczkami ryż zjada, 
legendy o smokach opowiada,  
ma skośne oczy i żółtą skórę,  
jego kraj otoczony jest Wielkim Murem (Chioczyk)  
Ma czerwoną skórę  
i chodzi w pióropuszu,  
fajkę pokoju pali,  
by dodad sobie animuszu. (Indianin)     
Obrazki dzieci i ich domów – załącznik nr 1. 
 
Rodzicu, podziel razem z dzieckiem wyrazy na sylaby z jednoczesnym klaskaniem. Pokaż w atlasie, na jakim 
kontynencie mieszkają dzieci, niech dzieci wasze powiedzą, jakie widzą różnice w wyglądzie dzieci z różnych stron 
świata. Pomocny Wam będzie filmik „ Dzieci – twarze świata” . filmik tutaj:  

https://www.youtube.com/watch?v=UP9P0uB2Llw 

Okazjonalnie poproś, aby dzieci przyporządkowały dzieciom ich dom.  
 

4. Proponuję zabawę ruchowo - muzyczną: ,,Czy możesz się do mnie uśmiechnąd?”  
Dzieci i rodzice  taoczą swobodnie do utworu muzycznego. Kiedy muzyka cichnie, podchodzą do siebie i pytają: 
„Czy  możesz się do mnie   uśmiechnąd?”. Dzieci wymieniają się uśmiechami i taoczą dalej.  
Piosenka tutaj:  
https://chomikuj.pl/malgosia270/przedszkole/AAAAAAAAA+przedszkole/Czerwiec/dZIE*c5*83+DZIECK/01+*c5 
awi*c4*99to+dzieci,1772024697.mp3(audio) 
 
4. Proponujemy wykonanie dwiczenia doskonalącego spostrzegawczośd dzieci: „Połącz w pary dzieci ich domy”   
Załącznik nr 2. 
 
02.06.2020 WTOREK 
1. „Najpierw skłon” – proponujemy piosenkę na dobre rozpoczęcie dnia. (Muzyka: K. Łaska, M. Nocny, Słowa:  
T. Robaczewski, śpiew: M. Konkel + M. Piróg) 
Piosenkę znajdziesz tutaj:   

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 
„Rano wstajesz i ciało śpi 
By je zbudzid ruchy są trzy. 
Wszystkie śpiochy dwiczą raz, dwa 
Róbcie to, co ja 
Najpierw skłon, później pion 
I do góry dłoo 
Kto ma siłę, niech dotknie stóp 
Prostuj plecy i hop, siup 

https://www.youtube.com/watch?v=UP9P0uB2Llw
https://chomikuj.pl/malgosia270/przedszkole/AAAAAAAAA+przedszkole/Czerwiec/dZIE*c5*83+DZIECK/01+*c59awi*c4*99to+dzieci,1772024697.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/malgosia270/przedszkole/AAAAAAAAA+przedszkole/Czerwiec/dZIE*c5*83+DZIECK/01+*c59awi*c4*99to+dzieci,1772024697.mp3(audio)
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ


 
 

I na koniec sięgnij o tak 
Wyżej, tak jak ptak. 
Najpierw skłon, później pion 
I do góry dłoo 
Krótka przerwa oddechów pięd 
Dwiczmy dalej, jeśli masz chęd 
Rozciąganie ważna to  rzecz 
Lenia przegnasz precz 
Raz ostatni, a potem dośd 
Czujesz mięśnie i każdą kośd 
Czy pamiętasz ruchy te trzy 
Śpiewaj, tak jak my 
Najpierw skłon, później pion 
I do góry dłoo 
Najpierw skłon, później pion 
I do góry dłoo”. 
 
 

2. Proponuję wysłuchanie opowiadania  D. Wawiłow: „Chcę mied przyjaciela”. 
„W piątek Julka obudziła się jakaś smutna. Aż do obiadu nie chciała się bawid ani rysowad, ani biegad z Ciapkiem, 
tylko stała przy oknie i myślała. A przy obiedzie powiedziała do mamy: 
– Wam to dobrze! Ty masz tatę, tata ma ciebie, Wojtek ma Ciapka, Ciapek ma Wojtka, a ja? Nic! 
– Masz mnie i tatę, Wojtka i Ciapka – powiedziała mama. – To mało? 
– Mało! – potrząsnęła głową Julka. – Ja chcę mied przyjaciela! 
I nie czekając na deser, chociaż miała byd szarlotka z kremem, poszła na podwórko. Na podwórku było prawie pusto. 
Tylko na ławce siedziała Ania, z którą nikt się nigdy nie bawił, a na trzepaku wisiały głowami do dołu Kasia i 
Dominika. Julka podeszła do nich i powiedziała: 
– Cześd! Chcecie byd moimi przyjaciółkami? 
– Ja nie – powiedziała Kasia. – Ja jestem przyjaciółką Dominiki. 
– Ja też nie – powiedziała Dominika. – Ja jestem przyjaciółką Kasi. Chyba że... że coś nam przyniesiesz! 
– Co? – spytała Julka. 
– Lalkę – odpowiedziała Kasia. – Taką z długimi włosami. – I wózek dla lalki – dodała Dominika. – I ubranka. 
– I wtedy będziecie się ze mną bawid? – ucieszyła się Julka. – To już idę! 
Pobiegła do domu, wzięła wózek z Petronelą i ubrankami, a na wszelki wypadek irysy miętowe. Kasia i Dominika już 
czekały przed drzwiami. Zaczęła się zabawa. Najpierw poszły z Petronelą na spacer. Kasia była mamą, Dominika tatą, 
a Julka sąsiadką. Potem poszły z Petronelą do doktora. Kasia była panią doktor, Dominika pielęgniarką, a Julka 
sprzątaczką. Potem poszły z Petronelą do teatru i Kasia była tancerką, Dominika piosenkarką, a Julka nikim. 
– Ja się tak nie bawię! – powiedziała Julka. – Miałyście byd moimi przyjaciółkami! Jak tak, to sobie pójdę razem z 
Petronelą! 
– A weź sobie tę swoją pokrakę! – Dominika rzuciła Petronelę daleko na dróżkę. – Mam sto razy ładniejszą w domu! 
– I te swoje irysy! – dodała Kasia i rzuciła na ziemię torebkę po cukierkach. – Wcale nie były dobre! – Fora ze dwora! 
– zawołały obie. 
Julka pokazała im język, poszła do piaskownicy i zaczęła grzebad patykiem w piasku. „Wstrętne dziewczyny! Nie chcą 
się ze mną przyjaźnid. Dlaczego? Wezmę ucieknę do Afryki! – myślała. – Kupię sobie małpkę i wszyscy mi będą 
zazdrościd!”. 
– Masz, to twoje – rozległ się cichy głosik. Koło piaskownicy stała Ania, z którą nikt nigdy nie chciał się bawid. Julka 
wzięła od niej Petronelę i ubranka i rzuciła na ziemię. Ania postała jeszcze chwilkę i odeszła. „Jak przyjadę z Afryki z 
moją przyjaciółką małpką – pomyślała Julka – to zbuduję dla nas piękny pałac – i zbudowała z piasku pałac – i 
posadzę dookoła niego piękny ogród – i posadziła ogród z trawy i mleczy – i będziemy tam mieszkad, i wszyscy będą 
nam zazdrościd!”. 
– Fiuu! – gwizdnęło jej coś nagle nad uchem i Julka ze strachu jak struś schowała głowę w piasek. To znaczy wcale 
tego nie chciała, ale tak wyszło. Kiedy się podniosła, wypluwając piasek i wytrząsając go z nosa i uszu, zamiast 
pałacu był dół, a przy piaskownicy stał wstrętny Duży Grzesiek ze swoją wstrętną procą i rechotał na cały głos. (...) 
Julka zamknęła oczy, otworzyła usta i już miała rozpłakad się tak głośno, żeby wszyscy ją usłyszeli (...), kiedy nagle 
usłyszała „Łup!”, a potem „Ciach!”, a potem „Łubudubu! O rany!”. Zamknęła więc szybko usta, otworzyła oczy i 
zobaczyła, że po Grześku nie zostało nawet śladu, a przed piaskownicą, na wspaniałym odrapanym rowerze siedzi 
Rudy Mikołaj i rękawem wspaniałej kurtki wyciera wspaniały podrapany nos. 



 
 

– Jak cię kiedyś zaczepi – powiedział Mikołaj – to mnie zawołaj! Zrobię go na szaro w malinowe ciapki! 
– Dobra! – obiecała Julka. – Chcesz byd moim przyjacielem? Mikołaj zastanowił się i powiedział: 
– Czemu nie. 
– I będziesz się ze mną bawił? 
– Czemu nie. 
I powozisz mnie na rowerze? 
– Czemu nie. Wsiadaj. 
Przejechali się dwa razy dookoła piaskownicy, jeden raz dookoła trzepaka i dwa razy dookoła śmietnika. Mikołaj 
właśnie chciał pokazad Julce, jak się jedzie bez trzymanki z nogami na kierownicy, kiedy z okna na pierwszym piętrze 
wychyliła się głowa Dużego Grześka i rozległ się wrzask: – Rudy, do budy! Rudy ożenił się z Julką! Mąż i żona, mąż i 
żona, mąż i żona, bez ogona! Od razu w oknie na trzecim piętrze pokazała się jeszcze jedna głowa, na piątym piętrze 
jeszcze jedna, a na parterze – trzy. Uszy Mikołaja zrobiły się czerwone jak lizaki. – Zejdź z roweru – powiedział cicho 
do Julki. – Muszę poprawid łaocuch. Julka zeszła, a Mikołaj nacisnął pedały i w jednej chwili zniknął z podwórka (...). 
– Mikołaj! Mikołaj! – zawołała Julka i spróbowała go dogonid, ale upadła tylko i stłukła sobie kolano. (...) 
– Masz, przyłóż sobie babkę – usłyszała nagle. – Od razu krew ci przestanie lecied. To Ania, z którą nikt nie chciał się 
bawid, stała przed nią i podawała jej listek. 
– Odczep się ode mnie, słyszysz?! – wrzasnęła Julka. – Czego za mną łazisz! 
Ania skuliła się i powoli, ze spuszczoną głową, odeszła. 
– Poczekaj! – zawołała za nią Julka. – Ja tylko tak powiedziałam! Wstała i, kulejąc, podeszła do Ani. – Dlaczego 
właściwie nikt się z tobą nigdy nie bawi? – zapytała. 
– Nie wiem – westchnęła Ania. – Może dlatego, że noszę okulary. 
– Agata też nosi. 
– To może dlatego, że nie umiem grad w gumy. Zawsze mi się nogi plączą. 
– Joaśce też się plączą. 
– No to może dlatego, że mam brzydkie imię: Ania, bania, proszek do prania... 
– A mnie się podoba: Anka – sasanka – krakowianka! Ania uśmiechnęła się. 
– Mam gumę z motylkiem. Chcesz połowę? 
– Aha. Tylko chodźmy na trzepak. Najlepiej jest żud gumę na trzepaku. Usiadły na trzepaku, machały nogami i żuły 
gumę. Potem robiły z gumy balony (...). Potem pobiegły na huśtawkę i huśtały się (...). Potem grały w klasy i rzucały 
patykami (...). A potem umówiły się na jutro i poszły do domu. I następnego dnia, w sobotę, Julka obudziła się 
wesoła”. 
Rozmowa z dzieckiem na temat opowiadania. 
– Dlaczego Julka obudziła się pewnego dnia smutna? 
– Jak miały na imię dziewczynki, z którymi chciała się zaprzyjaźnid? 
– Kiedy Kasia i Dominika miały zostad przyjaciółkami Julki? 
– Jak wyglądały zabawy dziewczynek? Dlaczego Julka się zbuntowała? 
– W jaki sposób zareagowały Kasia i Dominika? Kto przyniósł Julce rozrzucone zabawki? 
– W jaki sposób Julka zachowała się w stosunku do Ani? Co zbudowała Julka w piaskownicy? 
– Kto i w jaki sposób zepsuł pałac z piasku? Jak miał na imię chłopiec, który stanął w obronie Julki? 
– Czy został jej przyjacielem? W jaki sposób się bawili? Co spowodowało, że Mikołaj uciekł 
z podwórka? 
– Kto przyszedł Julce z pomocą, kiedy stłukła kolano? W jaki sposób dziewczynka zachowała się w stosunku do Ani? 
– Dlaczego nikt nigdy nie bawił się z Anią? 
– Czy, waszym zdaniem, to są wystarczające powody, aby kogoś nie lubid? 
– Co robiły Julka z Anią? Dlaczego następnego dnia Julka obudziła się wesoła? 
Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem na temat „Kogo nazywamy prawdziwym przyjacielem?” 
 
3. Proponujemy zabawę ruchową:  „Berek – cukierek”.  Rodzic rozpoczyna zabawę z szarfą (gumka frotka na rękę) 
na ramieniu. Woła: Berek – cukierek koloru czerwonego. Dzieci uciekają, by dotknąd czegoś czerwonego. Dziecko, 
które nie zdążyło znaleźd czerwonego przedmiotu otrzymuje szarfę i zostaje berkiem. Zabawę powtarzamy ze 
zmianą koloru szarfy na żółtą. – wtedy wszyscy szukają żółtych elementów w pokoju lub stroju. 
 
4. Proponujemy wspólne wysłuchanie piosenki: „Mam Przyjaciela” ( sł.: P. Brylski, muz.: T. Filipczak, K. Łaska, 
śpiew: M. Sitek, M. Świetlik) 
Piosenka tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=mGsicfW_yG8 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mGsicfW_yG8


 
 

1.„Latem lubimy oglądad słooce, 
po deszczu tęczę łapad na łące, 
lubimy latem też w piłkę grad 
a na biwaku w namiocie spad. 
Zimą lubimy lepid bałwana, 
jeździd na sankach nawet do rana, 
lubimy książki, w warcaby grad 
albo z latawcem i wiatrem gnad! 
refren: 
Nie muszę nic robid sam, 
przecież przyjaciela mam. 
jest fajnie mówię wam, 
bo przyjaciela mam. X2 
2. Mam mamę, tatę, siostrę i pieska 
i przyjaciela, on blisko mieszka 
gdy jest mi smutno pociesza mnie, 
a gdy wesoło - bawimy się. 
Dziś popłyniemy pirackim statkiem, 
jutro znajdziemy Puchatka chatkę, 
indiaoski namiot na nas czeka, 
rycerz na koniu jedzie z daleka! 
3. Śmieje się do nas świat 
Taki wielki, piękny świat 
a gdy jest nas dwóch, 
to cały świat jest nasz 
Rodzicu, porozmawiaj z dzieckiem na temat treści piosenki. Zadaj pytania: 
– O czyim jest piosenka?  
– Co można robid z przyjacielem?  
– Co zrobid aby przyjaźo się nie skooczyła?  
Dwiczenia emisyjne: powtarzanie wybranych fragmentów melodii piosenki na sylabach: na, na, ta, ta, ma, ma… 
A może naucz się refrenu piosenki i zaśpiewaj ja razem z rodzicami 
 
5. Proponujemy wykonad pracę plastyczną: „Mój przyjaciel, przyjaciółka”. 
Dorysujcie drugą połowy postaci poprzez łączenie kropek, pokoloruj powstały obrazek, uzupełnij je o dowolne 
elementy wg własnego pomysłu. 
Załącznik nr 3. 
 
6. Proponujemy zabawę: „Tak wyglądam”.  
Rodzicu, daj dziecku małe lusterko, niech  ogląda w nim odbicie swojej twarzy. Dzieci starają się zapamiętad 
widoczne cechy zewnętrzne własnej twarzy. Następnie dzieci opowiadają o tym, jak wygląda ich twarz. Niech 
wymienią wszystkie części twarzy (rzęs, brwi, nos, uszy, usta itp.) . W czasie tej zabawy utrwalamy  nazwy części 
twarzy. 
 
7. Proponujemy udział w zabawie  orientacyjno-porządkowej: „Szukam Przyjaciela”.  
Dzieci i rodzice spacerują ze spuszczonymi głowami po dywanie  w rytm tamburynu – są smutne, bo nie mają 
przyjaciela. Podczas przerwy w grze dobierają się parami i podskakują w kółeczkach – cieszą się, że znalazły 
przyjaciela. Pojawienie się akompaniamentu jest sygnałem do ponownego marszu. Za każdym razem dzieci szukają 
innego partnera.  
Dla chętnych dzieci proponujemy dwiczenie grafomotoryczne, polegające na kreśleniu drogi w labiryncie. 
Załącznik nr 4. 
 
03.06.2020 ŚRODA 
1. Na rozpoczęcie dnia proponujemy wam zabawę piosenkę: „ Skaczemy, biegniemy”.  
Piosenkę znajdziesz tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA&list=PLulekx8o0zKj10X_oZOjytR1WgDJxi_OX 

„Skaczemy, biegniemy, dwiczymy, ooooo. 
Chod słooce dawno wstało, 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA&list=PLulekx8o0zKj10X_oZOjytR1WgDJxi_OX


 
 

świeci i budzi nas. 
Chod rozruszamy ciało, 
wstao ruszyd się czas. 
Włóż ulubione buty,  
bluzę spodenki też. 
Tam wszyscy już czekają,  
chodź przyjaciół zbierz 
Skaczemy, biegniemy, dwiczymy, taoczymy. 
Skaczemy, biegniemy, dwiczymy, taoczymy. 
Skaczemy, biegniemy, dwiczymy, taoczymy. 
Skaczemy, biegniemy, dwiczymy, ooooo. 
Chodź podaj rękę Zuli, 
widad metę tam, patrz. 
Tu każdy z nas wygrywa, 
Tak ciesz się i skacz. 
Już od rana gimnastyka,  
świeci słonko, gra muzyka. 
Ciepła trawa stopy grzeje, 
nawet trener już się śmieje . 
Każdy dwiczy w pocie czoła, 
tęgie miny dookoła. 
Rozruszamy wszystkie stawy,  
zapraszamy do zabawy. 
Skaczemy, biegniemy, dwiczymy, taoczymy. 
Skaczemy, biegniemy, dwiczymy, taoczymy. 
Skaczemy, biegniemy, dwiczymy, taoczymy. 
Skaczemy, biegniemy, dwiczymy, ooooo. 
Skaczemy, biegniemy, dwiczymy, taoczymy. 
Skaczemy, biegniemy, dwiczymy, taoczymy. 
Skaczemy, biegniemy, dwiczymy, taoczymy. 
Skaczemy, biegniemy, dwiczymy, ooooo, hop”. 
 
2. „Tęcza ” – proponujemy prace plastyczną. 
Rodzicu, wyposażcie się w farby, pędzle, gąbkę do mycia naczyo oraz białe kartki i obejrzyjcie niespełna minutowy 
tutorial, w którym pokazane jest, jak przy użyciu w/w przedmiotów wyczarowad przepiękną tęczę! 

Filmik tutaj: http://zblogowani.pl/wpis/45798798/tecza-malowana-gabka-do-mycia-naczyn-video 

 
 3. „Balony” – proponujemy eksperymenty z balonami. 
Rodzicu przygotuj balon, bibułki, słomkę do napojów i wykonaj z dzieckiem fajne doświadczenia. 
 „Czy powietrze można poczud?” - dzieci obserwują, jak wypuszczacie powietrze z balonu na leżące na dywanie 
bibułki. Można też wypuszczad powietrze na  dłonie dzieci.  
„Czy powietrze można usłyszed?” – wypuszczacie z balonu powietrze ściskając jego szyjkę tak, aby powstał dźwięk. 
„Czy powietrze można zobaczyd?” – załóżcie szyjkę napompowanego balonu na słomkę do napoju (cały czas 
trzymając szyjkę, aby nie uszło powietrze) i włóżcie ją do słoika z wodą. Następnie puśdcie szyjkę balonu, aby 
powietrze dostało się do wody tworząc pęcherzyki. 
Dzięki tym doświadczeniom dzieci przekonają się, że chociaż powietrze nie ma koloru, zapachu, nie możemy go 
dotknąd - ono istnieje. 
A teraz kochani czas na dowolne, szalone zabawy z balonami. 
 
4.„Dzieci świata”  - proponujemy, składanie obrazka z 3,5 części w całośd. Doskonalimy  analizę i syntezę 
wzrokową.  
Rodzicu wydrukuj dziecku obrazki. Karty pracy tutaj:   https://kidsactivitiesblog.com/wp-
content/uploads/2015/01/mix-and-match-puzzles.pdf.  
 
 
 
 

http://zblogowani.pl/wpis/45798798/tecza-malowana-gabka-do-mycia-naczyn-video
https://kidsactivitiesblog.com/wp-content/uploads/2015/01/mix-and-match-puzzles.pdf
https://kidsactivitiesblog.com/wp-content/uploads/2015/01/mix-and-match-puzzles.pdf


 
 

04.06.2020 CZWARTEK 
1. Proponujemy piosenkę na powitanie piosenkę: „Taniec zygzak”, którą, znajdziesz tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 
„Nieważne czy dziewczyną jesteś czy chłopakiem 
to ważne jest, że wiesz, że pędzi się zygzakiem 
przygotuj ręce biodra nogi do zygzaka 
nie więcej ani mniej 
Najpierw zygzaka robią tylko same ręce 
a teraz biodra żeby śmiechu było więcej 
na koniec do zygzaka dodajemy nogi 
tylko nie pomyl się 
No teraz już dłużej nie czekamy 
zygzaka zaczynamy 
Taoczę zygzakiem bo 
zygi zygi zong zong zygi zygi zong 
zygzaki fajne są 
zygi zygi zong zong zygi zygi zong 
zataocz zygzakiem też 
zygi zygi zong zong zygi zygi zong 
zygzak to prosta rzecz 
zygi zygi zong 
Tego zygzaka najpierw robią same ręce 
a potem biodra żeby śmiechu było więcej 
na koniec do zygzaka dodajemy nogi 
i nie mylimy się 
No a teraz już dłużej nie czekamy 
zygzaka zaczynamy 
Taoczę zygzakiem bo 
zygi zygi zong zong zygi zygi zong 
zygzaki fajne są 
zygi zygi zong zong zygi zygi zong 
zataocz zygzakiem też 
zygi zygi zong zong zygi zygi zong 
zygzak to prosta rzecz 
zygi zygi zong 
Lubisz zygzaka tak samo jak ja 
No a teraz już dłużej nie czekamy 
zygzaka zaczynamy 
Taoczę zygzakiem bo 
zygi zygi zong zong zygi zygi zong 
zygzaki fajne są 
zygi zygi zong zong zygi zygi zong 
zataocz zygzakiem też 
zygi zygi zong zong zygi zygi zong 
zygzak to prosta rzecz 
zygi zygi zong 
Taoczę zygzakiem bo 
zygi zygi zong zong zygi zygi zong 
zygzaki fajne są 
zygi zygi zong zong zygi zygi zong 
zataocz zygzakiem też 
zygi zygi zong zong zygi zygi zong 
zygzak to prosta rzecz”. 
zygi zygi zong 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs


 
 

2. Proponujemy wysłuchanie wiersza Jarosława Poloczka: „Do czego mają prawo dzieci”. 
„Mam prawo do życia, do bycia, do chcenia. 
Mam prawo do miłości, radości, tworzenia. 
Mam prawo do nauki, wiedzy i wiary. 
Mam prawo do marzeo, do snu i zabawy. 
Mam prawo do gniewu i złego nastroju. 
To wszystko jest takie poważne, dorosłe, 
Powiem to jak dziecko, zwyczajnie, najprościej. 
Chcę się bawid w piaskownicy, 
dom zbudowad dla dżdżownicy. 
Z kolegami w piłkę grad 
i niczego się nie bad. 
Latem lizad zimne lody, 
stad na deszczu dla ochłody 
Chcę na łące zrywad kwiaty 
i przytulad się do taty. 
Zimą toczyd śnieżne kule, 
i się z mamą pieścid czule. 
Chcę by mi czytano bajkę, 
o kocie, co palił fajkę. 
Chcę też domek mied na drzewie, 
i co jeszcze chcę mied nie wiem. 
Ale jedno wiem na pewno, to chcę mied: 
Prawo do godnego życia, 
Bez wojen, głodu i bicia, 
Bez strachu, smutku i łez. 
Cześd!!! 
Drodzy rodzice  porozmawiajcie z dziedmi na temat treści wiersza, zapytajcie, jakie prawa mają dzieci?. Proponuje 
wykorzystad tablice edukacyjne , obrazki , które znajdziecie tutaj:  

https://przedszkolankowo.pl/2017/05/31/prawa-dziecka-plansze/ 

https://chomikuj.pl/rasti/GALERIA/PRAWA+DZIECKA+I+PIOSENKI/Prawa+dziecka+i+piosenki,2 
Okazjonalnie proponujemy wysłuchanie piosenki o prawach dzieci. Piosenka tutaj: 

https://chomikuj.pl/marwiac2/Piosenki+zdrowych+dzieci/05 
Orkiestra+Dni+Naszych+_+Piosenka+o+prawach+dziecka,5080088897.mp3(audio) 

 

 
3. Proponujemy zabawę paluszkową: „Dla grzecznych dzieci”. 
Dla grzecznych dzieci słoneczko świeci (rączki w górę) 
A dla niegrzecznych?… wcale nie świeci (kiwamy palcem) 
Rybki pływają (złożone rączki naśladują płynącą rybkę) 
Ptaszki fruwają (machamy „skrzydełkami”) 
Motylek poleciał w daleki świat (truptamy w dowolnym kierunku) 
 

4. Proponujemy dwiczenie dla dzieci chętnych  „Dziewczynka i chłopiec” – wypełnianie miejsc obrazka plasteliną 
w odpowiednim kolorze. Doskonalenie sprawności manualnej dłoni i palców. Rodzicu wydrukuj dziecku obrazki. 

Karta pracy tutaj:    https://eduzabawy.com/karty_pracy/wypelnij-kolorem/dzien-chlopaka/   (str. 5-11) 
https://eduzabawy.com/karty_pracy/wypelnij-kolorem/dzien-dziewczynek/   (str. 5. 6. 11)  
 
05.06.2020 PIĄTEK 
1. Dzisiaj, na powitanie, proponujemy piosenkę:  „Duży i mały skok”. Piosenkę znajdziesz tutaj: 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M  

„Każdy teraz zrobi mały skok 
to do przodu będzie skok a potem w bok 
jeden skok do przodu w prawo dwa i znowu 
skok do przodu i na prawo skok 
jeden skok do przodu w prawo dwa i znowu 
skok do przodu i na prawo skok 

https://przedszkolankowo.pl/2017/05/31/prawa-dziecka-plansze/
https://chomikuj.pl/rasti/GALERIA/PRAWA+DZIECKA+I+PIOSENKI/Prawa+dziecka+i+piosenki,2
https://chomikuj.pl/marwiac2/Piosenki+zdrowych+dzieci/05Orkiestra+Dni+Naszych+_+Piosenka+o+prawach+dziecka,5080088897.mp3(audio)
https://chomikuj.pl/marwiac2/Piosenki+zdrowych+dzieci/05Orkiestra+Dni+Naszych+_+Piosenka+o+prawach+dziecka,5080088897.mp3(audio)
https://eduzabawy.com/karty_pracy/wypelnij-kolorem/dzien-chlopaka/
https://eduzabawy.com/karty_pracy/wypelnij-kolorem/dzien-dziewczynek/
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M


 
 

Do przodu raz 
w prawo dwa 
do przodu raz 
i w prawo raz 
Każdy teraz zrobi mały skok 
to tyłu będzie skok w potem w bok 
jeden skok do tyłu w lewo dwa po chwili 
znów do tyłu skok i w lewo skok 
jeden skok do tyłu w lewo dwa po chwili 
znów do tyłu skok i w lewo skok 
Do tyłu raz 
i w lewo dwa 
do tyłu raz 
i w lewo raz 
Każdy zrobi teraz duży skok 
to do przodu będzie skok a potem w bok 
jeden skok do przodu w prawo dwa i znowu 
skok do przodu i na prawo skok 
jeden skok do przodu w prawo dwa i znowu 
skok do przodu i na prawo skok 
jeden skok do tyłu w lewo dwa po chwili 
znów do tyłu skok i w lewo skok 
jeden skok do tyłu w lewo dwa po chwili 
znów do tyłu skok i w lewo skok”. 
 

2. Proponujemy  zabawę: „Mały człowiek”.  
Dzieci ilustrują ruchem treśd wiersza: 
Mały człowiek, duża sprawa. (dzieci przykucają, wstają  i zataczają rękami  koło) 
Mały człowiek ma swe prawa. (dzieci rękami wskazują siebie) 
Strzegąc praw tych należycie, (dzieci krzyżują ręce i przykładają do siebie) 
układamy dziecku życie. (dzieci klaszczą, a następnie witają się przez podanie ręki). 
 
3. „Dzieci świata” - proponujemy dwiczenie, polegające na  szeregowanie postaci dzieci, zachowując określony 
rytm. Doskonalimy spostrzegawczości dzieci.  
Załącznik nr 5. 
 
4. A teraz, to co wszystkie nasze Maluchy lubią najbardziej, a mianowicie dwiczenia ruchowe. Rodzice pobawcie 
się razem ze swoimi dziedmi. Gwarantuję wspaniałą zabawę!!! 
Gotowi?- to zaczynamy rytmiczną zabawę w podskokach. Włączcie filmik i dwiczcie razem. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=Zg7pCZOtMXo&feature=emb_logo 
 

5. „Dzieci” - proponujemy dwiczenie – łączenie w pary obrazek z jego cieniem. Załącznik nr 6. 
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Załącznik nr 1 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 2 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

Załącznik nr 3. 

 

 

 



 
 



 
 

Załącznik nr 4 

 



 
 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 5. 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 6. 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 


