
Propozycje zajęć i zabaw od 01.06.2020r.-05.06.2020r.    

    

Tematyka:  Dziecięce marzenia 

 

Realizacja obszarów edukacyjnych:   

 
Obszar 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka: 5,7,8, 

Obszar 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka: 2,4,5,6.9 

Obszar 3. Społeczny obszar rozwoju dziecka: 1,2,5,6,7,8.9 

Obszar 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka:1,2,5,6,7,8,9 

 

 

Poniedziałek 01.06.2020r. 
 

1. Dzisiejsze zajęcia zaczniemy od zabawy „Marzę o…”- Jest to zabawa słowna 

w kręgu, która polega na opowiadaniu o swoich marzeniach, a następnie 

wspólnym definiowaniu pojęć: marzenie, marzyć.  

 

 Nauczyciel prosi, aby dzieci zamknęły oczy i pomyślały o tym, czego 

chciałyby najbardziej. Przez chwilę pozwala dzieciom pomyśleć, o czym 

marzą, a następnie puszcza w krąg duży balonik. Dziecko trzymające balonik 

opowiada, o czym marzy. Po zakończonej rundce wszyscy wspólnie 

zastanawiają się, czym są marzenia i próbują ułożyć definicję tego słowa, np. 

marzenie to coś, czego bardzo chcemy, to coś, o czym często myślimy 

 

2. Kolejna zabawa nosi nazwę „Trochę inne marzenia” - Jest to zabawa 

dydaktyczna kształtująca wrażliwość na potrzeby i pragnienia innych osób.  

 

 Nauczyciel pyta dzieci, czy marzyć można tylko o przedmiotach, zabawkach, 

czy także o czymś innym. Po wysłuchaniu odpowiedzi dzieci prezentuje 

fotografie dzieci z różnymi problemami (np. dziecko na wózku inwalidzkim, 

chłopiec na szpitalnym łóżku, dziewczynkę, która siedzi sama w kąciku). 

Ważne, żeby prezentować zdjęcia po kolei, a nie wszystkie naraz. Nauczyciel 

prosi, by dzieci spróbowały wymyślić, jakie marzenia mogą mieć dzieci 

przedstawione na ilustracjach.  



 

Dziewczynka na wózku inwalidzkim 

 

 

Chłopiec na szpitalnym łóżku 



 

 

Dziecko samo siedzi w kącie 

 

3.) Na koniec proponuję zabawę „Jaka to liczba?” –  

Dzieci siedzą w kole. N. przygotowuje kartki formatu A4 z zapisanymi niektórymi 
cyframi. Nakłada na nie kartkę z wyciętym otworem. Przesuwa otwór po kartce, 
która znajduje się pod spodem, a zadaniem dzieci jest odgadnąć, jaka cyfra jest 
na niej napisana . 

 

Wtorek 02.06.2020 r. 

Na dzisiejszych zajęciach wykonamy kilka zabaw ruchowych z zestawu zabaw 
ruchowych nr XIX.  

  

ZABAWY RUCHOWYCH DLA DZIECI - ZESTAW XIX 

1. „Marsz z krążkiem na głowie”- dzieci kolejno maszerują po sali z krążkiem 

na głowie starając się, by krążek nie spadł z głowy, gdy dojdą do 

wyznaczonego przez nauczyciela miejsca przekazują krążek następnej osobie. 

2. ,,Kto potrafi tak jak ja”- dzieci próbują utrzymać równowagę podczas 

naśladowania czynności demonstrowanych przez nauczyciela: 

 rysowania na podłodze kółka palcami stó 



 stania na jednej nodze jak bocian 

 podnoszenia kolana i przekładania pod nim woreczka 

 stania na jednej nodze i próby klaśnięcia nad głową 

 chodzenia z woreczkiem na głowie 

 chodzenia z woreczkiem na stopie 

 obracania się dookoła i stania na jednej nodze 

 stania na jednej nodze i klaskania nad głową 

 chodzenia z zamkniętymi oczami w przód, a następnie w tył. 

3. Zabawa ruchowa ,,Bocian i żaby”- Nauczyciel wyznacza skakankami w sali  
miejsce na staw. Na dźwięk bębenka dzieci – żaby (oznaczone zielonymi 
szarfami) skaczą po sali, na dźwięk trójkąta „bocian” rozpoczyna polowanie, 
idąc z podniesionymi wysoko kolanami. „Żaba”, która nie zdąży wskoczyć do 
stawu, zostaje „złapana” przez „bociana” i sama zostaje bocianem – oddaje 
szarfę. 

4. Zabawa ruchowa „Co kot potrafi”- Nauczyciel prosi, by dzieci naśladowały 
jego ruchy na dywanie: 

 zrobiły koci grzbiet 
 skradały się na czworakach  
 pokazały jak kot pije mleko  
  zwinęły się w kłębek i zasnęły. 
5. Zabawa bieżna „Koniki” - Dzieci kładą woreczki na podłodze. Bieg 

swobodny koników między woreczkami ze zmianą tempa i rytmu na hasło: 
kłusem, stępa, cicho po piasku. Na dźwięk „prrr” dzieci zatrzymują się, 
wracają do stajni, grzebią nogą (podnoszą palcami nóg woreczki – ćwiczenia 
korekcyjne płaskich stóp).   

3. Ćwiczenia mięśni tułowia – „ukłon kapeluszem”. Dzieci z woreczkami 
maszerują pod ścianą. Siad skrzyżny przy ścianie – woreczki na głowie – to 

kapelusz. Dzieci wykonują ukłon – zdejmują woreczek prawą ręką i sięgają 
nim daleko w prawo, skłaniając w tym kierunku głowę i tułów, po czym kładą 

woreczek  ponownie na głowie i powtarzają ćwiczenie w lewo.  

4. Ćwiczenia rozluźniająco – relaksujące. Dzieci stają naprzeciw siebie, 

trzymają się za ręce – wykonują wspólne wdechy,  podskakują na jednej i 
drugiej nodze, wreszcie robią wspólne przysiady. Na  

zakończenie  wzajemnie wysłuchują pracy swoich serc.  

  

 

 

 

 

 

 



Środa 03.06.2020 r. 

Dzisiejsze zajęcia muzyczne przeprowadzimy w formie teleturnieju pt.: Jaka to 
melodia? 

 Przed zabawą wyszukujemy w intrenecie kilku piosenek pochodzących z 

dziecięcego repertuaru, doskonale dzieciom znanych . Piosenki nagrywamy 

na dysk w jednym pliku.  

Zasady teleturnieju „Jaka to melodia?” 

Rozpoczynając zabawę prosimy dzieci, aby usiadły na dywanie. W tym czasie 

nauczyciel odtwarza około 10 sekund nagrania pierwszej Zadaniem 

bawiących się dzieci jest odgadnięcie, co to za piosenka. Wygrywa to 

dziecko, które najszybciej odpowie na zadane pytanie. Następnie odtwarzamy 

kolejny fragment melodii i powtarzamy pytanie.  

 
 

 

 

 

 

Czwartek 04.06.2020 r. 

1. Dzisiejsze zajęcia proponuję od– wysłuchanie treści wiersza pt.: „Kim będę?” 
T. Kubiaka.  

 O jakich zawodach (sportowych, w przyjaźni, czy innych) będziemy 
rozmawiać dzieci dowiedzą się po wysłuchaniu wiersza Tadeusza Kubiaka  
 
 



„KIM BĘDĘ” 
 
Kiedy Zosia będzie duża 
już nie będzie leczyć lalek, 
a prawdziwa pani doktor 
dobrze zajmie się szpitalem. 
 
- A kim będzie Kasia? – Wiemy! – 
woła Bolek, wołał Lolek 
-Dzisiaj uczy kotka Mruczka, 
Duża – będzie uczyć w szkole. 
 
A Irenka szmatkę bierze. 
Tu przyszyje a tam utnie. 
Gdy urośnie... – Już zgadliśmy! 
Będzie szyła piękne suknie. 
Zaś Martusia, ta malutka, 
bierze kredki – mądra głowa, 
Dom rysuje. – Też już wiemy! 
Będzie domy projektować . 
 
Waży kaszę, waży groch, 
Waży gruszki, waży jabłka. 
Gdy dorośnie, w wielkim sklepie 
Będzie ważyć Małgorzatka. 
Acha, jeszcze jest Agatka! Buzia - słonko, dwa warkocze. 
- Gdy dorośniesz, o tym wszystkim napisz książkę! – Bardzo proszę! 
 
2. Odgadnięcie rodzaju zawodów - profesji, fachu. Rozmowa na temat 
dziecięcych marzeń dotyczących zawodów wykonywanych w przyszłości. 
 
3. Zabawa „Jaki to zawód?” - ilustracje zawodów, dobieranie odpowiednich 
wyrazów, np.: ilustracja - zawód fryzjer – wyrazy spośród innych – grzebień, 
suszarka. 
4. Na koniec proponuję zabawę „Kim będą?” – ćwiczenie rozwijające 

analizator wzrokowy i sprawność manualną. Dzieci na karcie pracy rysują 
po śladzie sznurki od balonów i sprawdzają, kim chce zostać chłopiec, a 
kim dziewczynka, kiedy dorosną. Porównują ich marzenia ze swoimi. 

 

 
Piątek 05.06.2020 r. 

1. Na dzisiejszych zajęciach  wykonamy „Balonik marzeń”. Spróbujemy 
przedstawić swoje marzenia za pomocą rysunku. Na karteczkach A5 
dzieci rysują to, o czym marzą. Następnie składają karteczkę w 



wachlarzyk. Jeśli można przynieść do przedszkola balonik wypełniony 
helem, dzieci z pomocą nauczyciela przywiązują wachlarzyki do 
przyczepionego do balonu sznurka, tworząc wielobarwny ogonek. 
Balonik wypuszczą w niebo po zakończonych zajęciach. Jeśli nie ma 
takiej możliwości, wtedy każdemu dziecku nauczyciel wręcza zwykły 
balon i pomaga przywiązać do niego wachlarz. Następnie wszystkie 
balony przywiązuje pod sufitem, tworząc kolorową balonową girlandę 
marzeń. 
 

Materiały potrzebne do wykonania pracy plastycznej:  

 Balon 
 Sznurek 
 Kredki ołówkowe/ kredki świecowe 
 Biała karta A-5 

 

 


