
 
 

Tematyka kompleksowa:  

 „ Wszystkie dzieci nasze są” 

„Zwierzęta małe i duże” 

„Nasze wakacyjne plany” 

Wiersz:  

NA POŻEGNANIE PRZEDSZKOLA      (autor nieznany) 

Kart w kalendarzu 

było niemało. 
Codziennie jedną 

zdejmował czas. 
  
Będziemy teraz 

już pierwszą klasą. 
Może najlepszą 

ze wszystkich klas. 
I cóż powiecie? 

Ot, przeleciało. 
Rok szkolny minął 
jak z bicza trzasł. 
  
   
Żegnaj przedszkole! 

Żegnaj na długo! 

Teraz już szkoła 

zaprasza nas 

Piosenka  

„Pożegnamy przedszkole”  

1. Cały świat się do nas śmieje ha, ha 

w złotym słońcu złoty świat 

Jutro szkoła nas powita 

no i nasze siedem lat. 

Ref. Pożegnamy przedszkole 

Pokłonimy się szkole, 

Nową drogą pójdziemy odważnie 

Rozkołyszą się drzewa, kos 

Radośnie zaśpiewa 

Bo nie starszak już idzie, lecz uczeń. 

2. Elementarz szybko zdradzi 

Tajemniczych liter ciąg 

Plastelina nie przeczuwa 



 
 

Co się zrodzi z naszych rąk. 

Ref. Pożegnamy przedszkole……………. 

3. Nim z kosmosu zobaczymy 

starej Ziemi barwny świat, 

odkryjemy jak Kopernik 

wielką magie zwykłych cyfr. 

Ref. Pożegnamy przedszkole…… 

 

 

Poniedziałek 01.06.2020 r. 

Poniedziałek 

Prawa dziecka-prezentacja multimedialna(IV 2, 5) 

https://chomikuj.pl/biedroneczka6/Savoir+vivre+czyli+dobre+maniery*2cwychowanie/prawa+d

ziecka+-+prezentacje 

 

Cele: 

- Kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw. 

-Budzenie i wyzwalanie spontanicznej radości poprzez zabawę. 

-Uświadomienie dzieciom, że w ich otoczeniu są osoby , do których mogą zwrócić się o 

pomoc; 

Pogadanka na temat powyższej prezentacji. 

Wtorek 02.06.2020 r. 

„O wesołej Ludwiczce”- opowiadanie A. Świrszczyńskiej;(IV 2, 5) 

Cele: 

-uważnie słucha opowiadania, 

-odpowiada na pytania, 

- potrafi przedstawić/zaprezentować  obowiązki i   prawami dziecka, 

-jest wyrozumiały dla innych,  

-rozwija komunikatywną mowę, myślenie i spostrzegawczość, 

Zabawa „Mój przyjaciel ma na imię...” 

- Kogo nazywamy przyjacielem? 

-Jaki on powinien być? 

-Jak ma na imię wasz przyjaciel? 

• Słuchanie opowiadania A. Świrszczyńskiej „O wesołej Ludwiczce”  

https://chomikuj.pl/biedroneczka6/Savoir+vivre+czyli+dobre+maniery*2cwychowanie/prawa+dziecka+-+prezentacje
https://chomikuj.pl/biedroneczka6/Savoir+vivre+czyli+dobre+maniery*2cwychowanie/prawa+dziecka+-+prezentacje


 
 

• O wesołej Ludwiczce        
Była sobie wesoła, bardzo wesoła Ludwiczka. Jak się myła, to śpiewała.  Jak 

szła, to podskakiwała. A jak spala, to się uśmiechała przez sen i wtedy na 

policzkach robiły jej sie dwa ładne, zabawne. dołeczki. Nie płakała nawet 

wtedy, kiedy miała wziąć lekarstwo albo kiedy stłukła, sobie kolano. 

Raz powiedziała Ludwiczka: 

• −       Chcę mieć kolegę takiego wesołego, jak ja. Żeby miał zawsze słodki 

humor, żeby sie nigdy nie złościł i żeby mnie słuchał. Chce mieć za 

przyjaciela króla z piernika. 

• I poszła w świat szukać króla z piernika. 

• Idzie, patrzy, a tu stoi kapuściany domek. Ma dach z kapusty i drzwiczki z 

kapusty. A komin z kapuścianego głęba. 

• −       Puk, puk! 

• −       Kto tam? 

• −       To ja, wesoła Ludwiczka. Czy tu mieszka król z piernika co nigdy się 

nie złości? 

• −       Nie, tu mieszka zając, co szybko biega i ma długie uszy. 

• −       A czy ty lubisz, zajączku~ wędrować po świecie? 

• −       Bardzo lubię. 

• −       To chodź ze mną szukać Króla z piernika. We dwoje będzie nam 

weselej. 

• −       A po co ci król z piernika? - żeby był moim kolegą. 

• −       Dobrze pójdę z tobą. Tylko musze najpierw zostawić dużo 

kapuścianych liści dla mojej starej babki, Zajączki - Siwej łapki, żeby 

miała co jeść, jak mnie nie będzie. 

• −       Pomogę ci - powiedziała wesoła Ludwiczka. 

• Trzy dni zrywali kapuściane liście. A kiedy już było ich bardzo, bardzo 

dużo, zajączek pożegnał swoją babcie, starą Zajączkę - Siwa Łapkę, i 

poszedł z Ludwiczką w świat. 

• Świat był piękny. Tu woda, tam lasek, tu kwiatek, tam motyl. Idą, 

śpiewają, wesoło im. Zobaczyli pole prosa, a pośrodku pola – domek ze 

szmatki. Jak wiatr wieje, to ten domek się kiwa. 



 
 

• −       Puk, puk! 

• −       Kto tam? 

• −       Czy tu mieszka Król z piernika, co nigdy się nie złości? 

• −       Nie, tu mieszka strach na wróble. 

• I strach na wróble wyszedł ze swego szmacianego domku. Miał włosy ze 

starej szczotki i głowę z dyni, ale był bardzo sympatyczny. 

• −       Strachu na wróble lubisz wędrować po świecie? 

• −       Bardzo lubię, chociaż mam tylko jedną nogę. 

• −       To chodź z nami szukać Króla z Piernika. We troje będzie nam 

weselej. 

• −       Dobrze, tylko musicie iść do mojego kolegi, co mieszka pod lasem. 

Poprosicie go, żeby przez ten czas odganiał zamiast mnie wróble od 

prosa. 

• Więc Ludwiczka i zając poszli do kolegi, a ten kolega zgodził się na 

wszystko. Teraz już strach na wróble mógł sobie pozwolić na małą 

wycieczkę. 

• Idą, idą, wesoło im. Słoneczko świeci, więc sobie śpiewają: 

• Ach jak miło zwiedzać świat, 

• gdy przy chwacie idzie chwat 

• Przyszli nad wodę. I zobaczyli bardzo malutki i bardzo śmieszny domek z 

muszelek. 

• −       Puk, puk! 

• A z głębi ktoś powiedział bardzo powoli: 

• −       Kto... tam?        

• −       To ja, wesoła Ludwiczka i zając, i strach na wróble. Szukamy króla z 

piernika. Czy tu nie mieszka? 

• −       Nie, tu mieszka ślimaczek, co wszystko robi bardzo pomału. 

• Ten ślimaczek był bardzo miły i bardzo łagodny. Szył właśnie czapkę na 

zimę dla swego dziadka, który miał reumatyzm w głowie. Ale jak mu to 

powoli szło! Jeden ścieg robił przez godzinę. 

• −  Ślimaczku, ślimaczku, czy nie chciałbyś zwiedzić trochę świata? Chodź 

z nami szukać króla z piernika. 



 
 

• −  Do... brze — powiedział wolniuteńko — tylko muszę skończyć czapkę 

dla mego dziadka. 

• −  Pomożemy ci, żeby było prędzej! — zawołała wesoła Ludwiczka. 

• Raz, dwa – czapka była gotowa. 

• −  Dziękuję – ucieszył się ślimaczek. – Zaraz z wami idę, tylko schowam 

igiełkę do srebrnej igielniczki. 

• Oj, jak to długo trwało! Całą godzinę. 

• −  Teraz mogę już iść z wami. 

−  A czy ty chodzisz tak samo wolno, jak szyjesz? — spytała z niepokojem 

Ludwiczka. 

• −  O nie, chodzę troszeczkę wolniej. 

−  W takim razie wsadzimy cię na grzbiet zająca. Będziesz jechał z paradą. 

I tak się stało. 

Wędrują dalej. Tu krzaczek, tam motylek. Tu kwiatek, tam ptak. 

Śpiewają, wesoło im, bo są w gromadce. 

Ach, jak miło zwiedzać świat, 

gdy przy chwacie idzie chwat!  

Przyszli do młyna. A koło młyna – dąb.  A koło dębu – domek z żołędzi. 

−       Puk, puk! Czy tu mieszka król z piernika? 

−       Nie, tu mieszka świnka łaciata, co lubi jeść żołędzie. 

Wyszła świnka przed dom. Była bardzo smutna, bo skaleczyła sobie 

drutem jedną ze swoich łaciatych nóg. 

−       Chrum, chrum, chrum! – chrząkała żałośnie. – Oj, jaka jestem chora! 

Nawet żołędzi nie mogę dzisiaj jeść. 

−       Nie martw się, świnko. Zaraz cię wyleczymy. 

Poszedł zając szukać takiego listka, który goi skaleczenie. Szukał, aż 

znalazł. Wtedy Ludwiczka wyciągnęła z kieszeni chusteczkę. Nie była 

bardzo czysta, więc ją wyprała w strumyku. A strach na wróble zrobił 

opatrunek jak prawdziwy doktor. 

−       Czy już ci lepiej? 

−       O wiele lepiej.      

−       Czy możesz teraz iść z nami w świat? Szukamy króla z piernika, żeby 

był naszym kolegą. 



 
 

−       A dobrze, pójdę z wami. Bardzo lubię wędrować w miłym 

towarzystwie. 

Idą, idą, przyszli na łąkę. Stał tam domek  ze złotego piernika, a w środku 

ktoś grał ślicznie na harmonijce. 

Tu pewnie mieszka król z piernika! – zawołała uradowana Ludwiczka i 

pobiegła pędem przez łąkę. 

Biegnie, biegnie, aż tu raptem jak nie krzyknie: 

−       Ajajaj! 

I znikła. Patrzą wszyscy – nie ma dziewczynki! Przestraszyli się okropnie, 

lecą, mało nóg nie pogubią. A tu Ludwiczka leży w strumyku, mokra aż 

strach. Rzucili się przyjaciele, żeby ją wyciągnąć. Świnka ciągnie za nogi, 

zając za jedną rękę, strach ze ślimakiem za drugą. Wreszcie ją wyciągnęli. 

Ach, jak wyglądała! Z włosów ciekła jej woda, z nosa – woda, z 

sukienki –woda. 

Myśleli, że będzie płakać, a ona w śmiech. 

−       To ci przygoda! Cha, cha, cha! 

Tymczasem w piernikowym domku otworzyły się drzwi ze złotego 

piernika i stanął w nich król piernikowy z harmonijką w ręku. Miał buzię 

okrągłą jak słonecznik  

i bardzo był miły. Zobaczył, co się stało na łące, i przez kładkę na 

strumyku przybiegł prędko do Ludwiczki. 

−       Nie płacz, dziewczynko! 

−       Przecież ja wcale nie płaczę, ja się śmieję. A to, co ze mnie kapie, to 

woda, a nie łzy. 

−       Brawo! – mówi król. – Jeszcze nigdy nie widziałem takiego zucha. 

Wejdźcie wszyscy do mojego domu. Jestem król z piernika, co się nigdy 

nie złości. 

−       Najpierw muszę się przecież wysuszyć, bo dostanę kataru. 

−       Jest na to rada. Zrobimy wiatr i zaraz wyschniesz. 

−       A jak się robi wiatr? 

−       Bardzo prosto. Będziemy wszyscy dmuchać. 

I rzeczywiście wszyscy zaczęli na nią tak mocno dmuchać, że zaraz 

wyschła. Strach na wróble dmuchał na głowę, ślimak na rękawy, świnka na 



 
 

nogi. Najwięcej wiatru zrobił zajączek, bo machał także swoimi wielkimi, 

bardzo długimi uszami. 

Potem po kładce poszli wszyscy do piernikowego domku. Było tam 

bardzo czysto,  

a najbardziej czysta była podłoga. 

Gospodarz posadził ich przy stole i dał im miodu na ślicznych 

malowanych spodeczkach. Siedzą, jedzą, oblizują się. Dobrze im. 

−       Czy to prawda – pyta Ludwiczka – że ty się nigdy nie złościsz? 

−       Prawda. To pewno dlatego, że mam serce z miodu. 

−       Serce z miodu! To nadzwyczajne! – wykrzyknął zając i z podziwu tak 

podskoczył, aż przewrócił stół. Wszystkie śliczne, malowane spodeczki  

z miodem spadły na podłogę. Oj, co to było! Spodeczki się potłukły, 

podłoga się zabrudziła. Biedny zając ze strachu schował się pod krzesło. 

A król się uśmiecha jakby nigdy nic. 

−       Głupstwo, niech pan zając się nie martwi. Zaraz wszystko posprzątam. 

−       Widzę – mówi Ludwiczka – że masz naprawdę dobry charakter. 

−       A ty – odpowiada król – jesteś naprawdę wesoła. 

−       Jeśli chcesz – mówi Ludwiczka – możesz zostać moim kolegą. 

Szukam kolegi, co się nigdy nie złości. 

−       Doskonale. Będziemy kolegami na całe życie – odrzekł z zapałem król 

z piernika. 

−       A czy będziesz także kolegą stracha na wróble, świnki, ślimaka i 

zająca? To są moi przyjaciele. 

Wtedy król z piernika, co miał miodowe serce, uśmiechnął się i 

powiedział: 

−   Przyjaciele naszych przyjaciół są także naszymi przyjaciółmi. 

Potem była zabawa. Strach na wróble grał na patyku, ślimak tańczył na 

szafie, świnka fikała koziołki. A zając, któremu było bardzo przykro z 

powodu tych spodeczków, upiekł królowi w nagrodę tort z kapusty taki 

pyszny, jaki tylko zające umieją robić. Nauczył się tego od swojej starej 

babuni, Zajączki-Siwej Łapki. 

 



 
 

Rozmowa na temat opowiadania. 

- jaka była Ludwiczka? 

-kogo poszła szukać i dlaczego? 

-kto mieszkał w kapuścianym domku? 

-co zrobił zajączek nim poszedł z Ludwiczką? 

-kto mieszkał w domku ze szmatki? 

-czy strach na wróble pozostawił pole bez opieki? 

-kto mieszkał w domku z muszelek? 

-co zrobili przyjaciele dla ślimaczka, by mógł razem z nimi pójść? 

- kto mieszkał w domku z żołędzi? 

- jak pomogli przyjaciele śwince? 

-czy Ludwiczka odnalazła króla z piernika? 

-dlaczego Ludwiczkę, zajączka, świnkę, stracha na wróble, ślimaczka i króla z 

piernika można nazwać przyjaciółmi? 

 

• „Piosenka o prawach dziecka” sł. i muz. Jerzy Kobyliński, zapoznanie ze słowami 

piosenki, zabawy muzyczno-ruchowe, zagadki słuchowe (IV 7) 

Cele: 

– rozwijanie pamięci słuchowej, słuchu fonematycznego,  

-wdrażanie dzieci do uważnego słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat 

 

Piosenka o prawach dziecka – wysłuchanie piosenki. R. zaprasza dzieci do uważnego słuchania 

utworu: Za chwilę posłuchamy piosenki, która mówi nam o prawach dzieci na całym świecie. 

Poproszę was, żebyście podczas słuchania postarali się zapamiętać, o jakich prawach dziecka śpiewają 

dzieci w piosence. 

Piosenka o prawach dziecka sł. i muz. Jerzy Kobyliński Mam prawo żyć, 

 Mam prawo być sobą, Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.  

Mam prawo kochać i kochanym być, 

 Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić.  

Mogę się śmiać, Może się dziać pięknie, Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie. 

 Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych, Nie można mnie zmuszać do uczynków złych.  

Ref.:  Dziecka prawa poważna sprawa,  Dziecka prawa to nie zabawa. Mam prawo śnić, mam prawo 

być inny, Mogę być słabszy, lecz nie czuć się winny. Mam prawo śpiewać głośno, kiedy chcę, Mam 

prawo płakać cicho, gdy mi źle.  



 
 

Ref.:  Dziecka prawa poważna sprawa,  Dziecka prawa to nie zabawa 

R. prosi dzieci, by opowiedziały, o czym jest piosenka, o jakich prawach dziecka jest w niej 

mowa 

 

 

 

 

 

Środa (03.06.2020 r.) 

„Dzieci świata” – ćwiczenia słownikowe na podstawie wiersza Wincentego Fabera. 

Cele: 

-wspomaga  rozwój intelektualny poprzez rozmowy i dyskusje dotyczące przestrzegania praw dzieci 

na całym świecie, 

- wymienia prawa i obowiązki dzieci, 

-prezentuje różne sposoby obchodzenia dnia dziecka na całym świecie, 

- rozwija komunikatywną mowę, 

- dokonuje artykulacji różnych dźwięków, 

-wybrzmiewa głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie 

 

Dzieci świata – słuchanie wiersza Wincentego Fabera.  

W trakcie czytania tekstu rodzic pokazuje dzieciom miejsca na mapie świata, z których 

pochodzą bohaterowie wiersza, i umieszcza na mapie odpowiednie nazwy. 

 Dzieci świata Wincenty Faber  

W Afryce w szkole na lekcji, Śmiała się dzieci gromada,  

Gdy im mówił malutki Gwinejczyk, Że gdzieś na świecie śnieg pada. A jego rówieśnik 

Eskimos, Też w szkole w chłodnej Grenlandii,  

Nie uwierzył, że są na świecie Gorące pustynie i palmy.  

Afryki ani Grenlandii My także jak dotąd nie znamy,  



 
 

A jednak wierzymy w lodowce, W gorące pustynie, w banany.  

I dzieciom z całego świata,  chcemy ręce uścisnąć mocno i wierzymy, że dzielni z nich ludzie, 

jak i z nas samych wyrosną.  

Po lekturze wiersza R. rozmawia z dziećmi na temat jego treści.  

Zadaje pytania: Z czego śmiały się afrykańskie dzieci i dlaczego? Gdzie mieszkają Eskimosi? 

R. zwraca uwagę, że nazwa Eskimos obecnie uchodzi za obraźliwą, zamiast niej używamy 

nazwy Innuit. 

 O czym nie wiedziały dzieci w Grenlandii? 

 Co łączy dzieci na całym świecie?  

R. prowadzi rozmowę, zachęcając grupę do swobodnych wypowiedzi o dzieciach z różnych 

zakątków Ziemi: Czy byliście kiedyś w innym kraju?  

Czy byliście kiedyś na innym kontynencie?  

Jakich ludzi tam spotkaliście?  

Jakie dzieci spotkaliście?  

Czy wszyscy mówili tym samym językiem, co wy? 

 Co ich od was różniło?  

Co było podobne?  

Podkreśla, że nie wszystkie kontynenty są tak samo zaludnione i że na niektórych nie 

mieszkają ludzie (Antarktyda).  

„Dzieci z różnych stron świata” – oglądanie zdjęć przedstawiających dzieci z różnych 

stron świata oraz ich domów, wypowiadanie się dzieci na temat wyglądu rówieśników z 

innych krajów.  

Ważne, by nie były to stereotypowe, schematyczne wyobrażenia o mieszkańcach innych 

krajów i kontynentów. Warto podkreślić, że dzieci z Afryki czy Azji, mieszkające w 

miastach, mają domy i ubrania podobne do tych, które znamy. 

 R. zadaje pytanie: Co różni, a co łączy dzieci na całym świecie? Dzieci na podstawie zdjęć 

wypowiadają się na temat podobieństw i różnic w wyglądzie dzieci z różnych stron świata. 

Powinny zwrócić uwagę na kolor włosów, karnację, wzrost, sylwetkę, nastrój. R. zadaje 

pytania: Dlaczego jedne dzieci są wesołe, a inne smutne? Jak możemy pomóc tym, które 

wyglądają na smutne? Z jakich krajów mogą pochodzić te dzieci? N. może podać krótką 

informację, np.: Wiele dzieci mieszka w krajach biednych. Muszą pracować, aby pomóc 

rodzicom w utrzymaniu rodziny. W Ameryce Południowej dzieci pracują w kopalniach, 

pchają ciężkie wózki załadowane węglem. Mali Afrykanie najczęściej spędzają czas na 

pastwiskach, pasąc bydło. Dzieci wymieniają różne sposoby pomocy niektórym dzieciom z 



 
 

biednych rejonów świata (kupowanie produktów ze specjalnym znaczkiem, akcje 

charytatywne, zbieranie darów itp.). 

 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

 „Razem” – podawanie piłki górą.  

Dzieci siedzą w rozkroku na ławeczce, jedno za drugim. Pierwsze dziecko podaje górą pikę 

następnemu, a ono przekazuje ją kolejnemu, aż do samego końca i z powrotem. Następnie 

pierwsze dziecko podaje piłkę bokiem w prawo, drugie – bokiem w lewo itd. Ćwiczenie 

powtarzamy kilka razy.  

2. „Celowanie” – ćwiczenie celności. N. ustawia na środku sali dużą piłkę (najlepiej 

lekarską). Trzy metry od niej po dwóch stronach stoją dwie drużyny. Pierwsi zawodnicy 

otrzymują małą piłeczkę (np. tenisową) i mają za zadanie trafić nią w dużą piłkę. Po nich 

trafiają kolejni zawodnicy itd. Wygrywa drużyna, której zawodnicy więcej razy trafili w dużą 

piłkę. • piłka lekarska, piłeczka tenisowa  

3. „Złap mnie, jeśli potrafisz” – ćwiczenie precyzji ruchów i refleksu. Dzieci stają przy 

ścianie. N. rozdaje piłki, które dzieci mają odbić od ściany i złapać. Następnie muszą 

wykonać dodatkowe zadanie przed złapaniem piłki, np. klasnąć, złapać się za włosy, dotknąć 

kolan, skrzyżować dłonie na piersiach. • piłki  

4. „Wzajemne wsparcie” – ćwiczenie współpracy. Dzieci leżą na plecach jedno obok 

drugiego. N turla piłkę, dzieci podpierają się rączkami z tyłu i podnoszą nogi, by piłka 

swobodnie się przeturlała. W kolejnej rundzie N. turla piłkę szybciej. Jeśli któreś dziecko 

przeszkodzi turlającej się piłce, zastępuje N. • piłka 

5. „Szczur” – ćwiczenie zwinności. Dzieci stoją w kręgu. Jedna osoba wchodzi do środka, 

trzyma skakankę i kręci nią dookoła własnej osi nisko nad ziemią. Pozostali przeskakują na 

zmianę na prawej i lewej nodze nad kręcącą się skakanką. Ta osoba, której skakanka dotknie, 

wchodzi do środka koła i kręci nią w następnej rundzie. •  skakanka 

 

Czwartek (04.06.2020 r.) 

„Prawda – nieprawda” – zabawa ćwicząca logiczne myślenie( III.5, IV.2, IV.5) 

Cele: 

-rozwija umiejętności wypowiadania się na określony temat,  

-ćwiczy umiejętności logicznego myślenia, 

-rozwija wyobraźnię, 



 
 

- współpracuje z innymi, 

- rozwija komunikatywną mowę i myślenie 

 

• „Prawda – nieprawda” – zabawa ćwicząca logiczne myślenie. R. wypowiada różne 

zdania. Jeśli zdaniem dzieci zdanie jest prawdziwe, klaszczą, jeśli nieprawdziwe – tupią 

nogami. Przykładowe zdania: – Nikt nie może mnie zmuszać do robienia złych rzeczy. – 

Mogę zmusić kolegę, żeby grał ze mną w piłkę. – Nikt nie może czytać moich listów bez 

pozwolenia. – Mogę bawić się tylko z kolegami, których wybierze (imię dziecka). – Mogę 

uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi. – Mam prawo do tajemnic i własnego zdania. – 

Mogę bawić się tylko z koleżankami, które wybierze (imię dziecka). – Nikt nie może mnie 

poniżać, krzywdzić i bić. 

„Kto to jest?” – zabawa polisensoryczna. Zapraszamy do zabawy wszystkich członków 

rodziny .R. zawiązuje oczy wybranej osobie.. Ma ono za zadanie rozpoznać członków swojej 

rodziny jedynie zmysłem dotyku. W tym celu dotyka ich włosów, twarzy, ubrania. Po 

skończonej zabawie R. zadaje pytania: W jaki sposób rozpoznawaliście swoich bliskich? 

Skąd wiedzieliście, kogo dotykacie? Co by było, gdyby wszyscy mieli takie same oczy, nosy, 

włosy? Czy chcielibyście żyć w świecie takich samych ludzi? Czy ludzie w innych krajach 

wyglądają tak samo jak ludzie w Polsce? Czym się różnią? Warto przed rozpoczęciem 

zabawy zwrócić uwagę dzieci na to, że jeśli dotyk innych nie będzie dla nich przyjemny, 

wystarczy powiedzieć stop i zabawa nie będzie kontynuowana.  

• Kolorowe dzieci – wysłuchanie piosenki Majki Jeżowskiej.  

• CD Kolorowe dzieci muz. Majka Jeżowska, sł. Jerzy Bielunas  

Gdyby, gdyby moja mama  Pochodziła z wysp Bahama, 

  To od stóp po czubek głowy  Byłabym czekoladowa.  Mogłam przyjść na świat w Cejlonie, 

Na wycieczki jeździć słoniem  I 

 w Australii mieć tatusia, I z tatusiem łapać strusie.   

Ref.:  Nie patrz na to w jakim kraju,  Jaki kolor dzieci mają   

I jak piszą na tablicy, To naprawdę się nie liczy!  

Przecież wszędzie każda mama,  Każdy tata chce to samo,   

Żeby dziś na całym świecie  Mogły żyć szczęśliwie dzieci!  

Mogłam małą być Japonką, Co ubiera się w kimonko Lub w Pekinie z rodzicami   

Ryż zajadać pałeczkami.  Od kołyski żyć w Tunisie,  Po arabsku mówić dzisiaj  Lub do szkoły 

biec w Mombasie, Tam gdzie palmy rosną w klasie.   



 
 

Ref.: Nie patrz na to… Los to sprawił lub przypadek,  Że Hindusem nie był dziadek,  Tata nie 

był Indianinem  I nie w Peru mam rodzinę.  Ref.: Nie patrz na to… Podczas słuchania zwrotki 

dzieci pląsają po sali. W czasie refrenu dobierają się w pary i klaszczą wzajemnie w dłonie – 

naprzemiennie we własne, w jedną, we własne, w drugą, w obie, we własne (na koniec dwa 

razy we własne). 

„Czarownica patrzy” – zabawa rozwijająca umiejętność czytania. R. przygotowuje kartki 

z wyrazami 2-, 3-, 4-, 5- i 6-literowymi – to skarby Czarownicy, które dzieci próbują 

wykraść. Skarby są rozłożone w różnych miejscach sali. Czarownica, czyli R., rzuca dużą 

kostką, a dzieci liczą, ile oczek wypadło. Jeśli jedno, dzieci klaszczą. Jeśli 2, 3, 4, 5 lub 6, 

rozbiegają się po sali i szukają wyrazu z taką liczbą liter. Mają na to tyle czasu, ile trwa 

wypowiadanie przez czarownicę tekstu: Kto szybko nie stanie, tego zjem na śniadanie. Przy 

ostatnim słowie dzieci zatrzymują się, niezależnie od tego, czy znalazły wyraz, czy nie. Kto 

się poruszy, odpada z zabawy. Następnie dzieci odczytują odnalezione wyrazy i wszyscy 

sprawdzają, czy występująca w nich liczba liter zgadza się z liczbą oczek na kostce. Jeżeli 

dziecko wybrało wyraz poprawnie, odkłada kartonik na stolik przy swoim miejscu, jeżeli źle, 

oddaje skarb czarownicy. Zwycięzcą zabawy zostaje dziecko, które zbierze najwięcej 

wyrazów. • kartki z wyrazami 2-, 3-, 4-, 5- i 6-literowymi. 

Piątek (05.06.2020 r.) 

„Nasze prawa” – zabawa plastyczna (IV 7) 

Cele: 

rozwija sprawność małej motoryki, 

- ćwiczy mięśnie nadgarstka i palców, 

-rozwija wyobraźnię i umiejętność wypowiadania się na dany temat, 

-dba o porządek w miejscu pracy  

R. wyjaśnia zasady zabawy: Waszym zadaniem jest stworzenie plakatu, który będzie 

pokazywał, jakie prawa dzieci są dla was najważniejsze. Możecie rysować, pisać, wyklejać i 

ozdabiać dowolnie plakat. Spróbujcie skorzystać również z podpisów przygotowanych przeze 

mnie. Po zakończeniu pracy omówimy treść plakatów. Podczas pracy dzieci R. może włączyć 

Piosenkę o prawach dziecka, wspierać dzieci, służyć radą i pomocą, pomaga czytać napisy. 

Po zakończonej pracy dzieci prezentują efekt wspólnej pracy, dzielą się też wrażeniami z 

procesu ich tworzenia.  

• duży arkusz papieru, materiały plastyczne Podpisy np. Prawo do zabawy, Prawo do nauki, 

Prawo do życia w rodzinie, Prawo do życia bez przemocy, Prawo do wyrażania swoich uczuć, 

Prawo do odpoczynku.  

„Po drugiej stronie tęczy” – zabawa ruchowo-twórcza inicjowana opowiadaniem 

rodzica. R. mówi: Po założeniu różowych okularów wybierzemy się do wymarzonego świata, 



 
 

znajdującego się po drugiej stronie tęczy. Każdy, kto chce wejść do bajkowej krainy, musi 

przejść przez bramę. Aby to zrobić, trzeba wymyślić jakieś ciekawe ruchy. Popatrzcie, jak tu 

pięknie i kolorowo. Rozejrzyjcie się dookoła, a zobaczycie nad sobą różnobarwne motyle. 

Motylki siadają wam na ramionach, dalej, zdmuchnijcie je delikatnie. Teraz sami zamieńcie 

się w motylki i latajcie od kwiatka do kwiatka. Jakim zwierzątkiem chcecie się jeszcze stać? 

(naśladowanie ruchów wykonywanych przez wymyślone zwierzęta). Ojej, zrobiło się późno, 

musimy wracać. Wymyślcie ruchy, które pozwolą wam ponownie przekroczyć bramę i 

wrócić do naszego świata. R. wyraźnie zaznacza zakończenie zabawy i wyjście z roli. 


