
Dzień dobry drodzy Rodzice i nasze Kochanidełka. 
Dzisiaj mamy piękny dzień – Dzień Dziecka. Wszystkie dzieci na całym świecie obchodzą ten 

ważny dla siebie świąteczny dzień. Życzę Wam Kochani, dużo, dużo zdrówka. Bądźcie zawsze szczęśliwe, 
uśmiechnięte a smutki niech Was zawsze omijają. Niech zawsze radość gości w waszych serduszkach. 
Kochajcie i bądźcie kochane. Do życzeń dołączają się wszystkie panie z przedszkola. 

Ten tydzień poświęcimy tematyce dziecięcej. Przedstawiam propozycje zajęć i zabaw dla dzieci z gr. 
I – IV. Proszę wybrać odpowiadające wiekowi Waszych dzieci. 
                                                                                                         Pozdrawiam Anna K. 
 
01. 06. 2020r. - poniedziałek: „Święto Dzieci”. 
 
1. Na początek świątecznego dnia – trochę ruchu. Zabawa muzyczno – ruchowa. Zaproście do zabawy 
domowników (rodziców, rodzeństwo) – „Kreatywna Rodzinka”. Pomoże Wam materiał na stronie: 
  
                                     https://www.youtube.com/watch?v=Y4InJz2BTJY 
 
Na zakończenie ćwiczeń trzy zabawy: 
(1) „Basen”. Dzieci maszerują w miejscu lub dookoła pokoju. Rodzic wydaje komendy, wymieniając 
różne style pływania:  

            -  płyniemy kraulem do przodu – dzieci wykonują krążenia wyprostowanymi rękami 
w przód, 
            -  płyniemy kraulem do tyłu – dzieci wykonują krążenia wyprostowanymi rękami do 
tyłu, 
            -  płyniemy żabką – dzieci wykonują rękami ruch przypominający pływające żaby. 
(2)        „Skok przez rzeczkę”. Dzieci układają dwie równoległe linie (w odległości ok. 0,5 
m.) ze skakanki lub szarfy i przeskakują przez rzęczkę. 
(3)        „Marsz po górach” – dzieci maszerują powoli w miejscu, udając, że wchodzą na 
stromą górę. Wysoko unoszą kolana. Na hasło „Szczyt zdobyty” – szybko zbiegają z górki 
(bieg w miejscu). 

 
2. Zabawa dydaktyczna „Emocje” 
Dzieci gestami i mimiką twarzy wyrażają uczucia, które wymienia rodzic: radość, złość, zdziwienie. Itp. 
 
3. Posłuchajcie uważnie piosenki D. Gellner i K. Kwiatkowskiej pt. „Podajmy sobie ręce”. Zatańczcie do 
piosenki. Znajdziecie ją na stronie: 
                             https://www.youtube.com/watch?v=EkDzE_EHH_A 
Pytania do piosenki: 

- O czym jest ta piosenka? 
            - Kto to jest przyjaciel? 

- Czy macie przyjaciół? 
A oto słowa piosenki:                                 Podajmy sobie ręce 
 

Chociaż świat dokoła dziwny jest i wielki, 
a my tacy mali, mali jak kropelki. 
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Ref: Podajmy sobie ręce w zabawie i w piosence,  
w ogródku przed domem na łące znajomej. 
Podajmy sobie ręce  
przez burze i przez tęcze,  
pod gwiazdą daleką,  
nad rzeczką i rzeką. 

 
Kiedy nagle z bajki zniknie dobra wróżka, 
kiedy szary smutek wpadnie do fartuszka. 

 
Ref: Podajmy sobie ręce w zabawie ……. 

 
Chociaż nas czasem dzielą nieprzebyte góry, 
nieskończone drogi, zachmurzone chmury. 

 
Ref: Podajmy sobie ręce w zabawie ……. 

 
Nauczcie się pierwszej zwrotki i refrenu piosenki i spróbujcie ją zaśpiewać. 
 
4. „Witamy swoje paluszki” – zabawa dydaktyczno – matematyczna dla młodszych dzieci. 
Dzieci przeliczają palce obu rąk poprzez dotyk o policzek, z jednoczesnym nazywaniem ich: 

mały 
serdeczny 
środkowy 
wskazujący 
kciuk 
1, 2, 3, ….. A potem odwrotnie: 10, 9, 8. …. 

 
5. Zabawa dla nieco starszych dzieci: (Przykłady na dodawanie i odejmowanie). Do zabawy możecie 
przygotować patyczki matematyczne, kamyczki, małe klocki,itp. 

Na stoliku siedziały 3 lalki i 4 misie. Ile było zabawek?   (3 + 4 = 7 – było siedem zabawek) 
Na talerzyku leżało 8 gruszek. Basia zjadła 3 gruszki a Krzyś zjadł pozostałe. Talerzyk został pusty. 
Ile gruszek zjadł Krzyś?     (8 – 3 = 5 – Krzyś zjadł 5 gruszek) 

 
6. Zabawa „Bańki mydlane”. 
Przygotowujemy wraz z dzieckiem słomki, wodę, pojemnik oraz mydło w płynie. Dzieci samodzielnie 
przygotowują roztwór i bawią się puszczając banki.  
                                                                                     Ale radocha! 
 
7. „Gimnastyka buzi i języka”. 
Dzieci nabierają powietrza do ust, wydymając policzki. Następnie palcami dotykają ich, powodując 
wypuszczenie powietrza z ust. 
 
8. Posłuchajcie piosenki na Dzień Dziecka pt. „Uśmiechnij się”. Znajdziecie ją na stronie: 
                                     https:/m.youtube.com/watch?v=J93ki44AdqI 
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9. Na miłe zakończenie dnia obejrzyjcie bajkę pt. „Wielka podróż Bolka i Lolka”. Film znajdziecie na 
stronie internetowej:  https://www.youtube.com/watch?v=IH7mCftV31A 
  
                                                                                                     Wszystkiego co najlepsze…. 
                                                                                                     Miłej zabawy i super dnia. 
                                                                                                            Buziaki  - p. Ania 
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