
Poniedziałek 01.06.2020 r. Niby tacy sami, a jednak inni 

I. Słuchanie piosenki Dziwni goście. Rozmowa na temat piosenki. 
Ćwiczenia dotyczące emocji. 
Zabawa rozwijająca poczucie własnej wartości – Co mamy wspólnego? 

II. 1. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Piłka dla wszystkich. Cele: 
rozwijanie mowy; kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do dzieci 
niepełnosprawnych. 
Zabawa orientacyjno-porządkowa Dzieci – na spacer. Dzieci – do domu. 
2. Wykonanie pracy plastycznej Dzieci z całego świata. Cele: rozwijanie 
sprawności manualnej; dostrzeganie różnic i podobieństw pomiędzy 
dziećmi różnych ras. 

           Zabawa ruchowa Kucanka 
III. Rozmowa na temat indywidualności dzieci. 

Rysowanie siebie w swoim ulubionym ubraniu, ze swoją ulubioną 
zabawką. 
Ćwiczenia ruchowe – naśladowanie chodzenia po różnym podłożu  
i w różnych warunkach. 
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 I      Przyszła do mnie dziś pani Złość. 
 Krzyczy, że całego świata ma już dość!   
 Nogą głośno tupie i pięści pokazuje,  
 brzydkie miny stroi. O! O! O!   
 A za chwilę wszedł wielki Śmiech  
 i za brzuch się gruby trzyma, ech, ech, ech!   
Tak się głośno śmieje, że łzy ze śmiechu leje,  
 i żartuje sobie: he, he, he! 

Ref .:  E e e emocje, tacy dziwni goście, 
  złoszczą, śmieszą, smucą, straszą nas. 
  Czy jest na to czas i pora, czy nie czas. 
  E e e emocje, czasem ich wyproście. 
  Bo i tak powrócą w inny czas,  
 jeszcze raz i jeszcze raz, i jeszcze raz.  

II .    Potem Smutek wpadł, tutaj siadł, 
  łzy mu kapią z mokrych oczu: kap, kap, kap 
.  Nic go nie ucieszy i nikt go nie pocieszy.  
  Smutku, przestań płakać, tak, tak, tak!   
  A na koniec: ciach! Wskoczył Strach!  
 Trochę boi się wszystkiego, ach, ach, ach!  
 Wielkie zrobił oczy i jak tu nie podskoczy!   
 Idź już, Strachu, sobie: sio, sio, sio!  

Ref.:  E e e emocje…  
 Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Piłka dla wszystkich 
 Niepełnosprawny Franek z grupy Ady często śnił o tym, że gra w piłkę nożną. W snach nie siedział na 
wózku inwalidzkim, tylko biegał po boisku najszybciej z całej drużyny i strzelał najwięcej goli. – Brawo, 
Franek! – krzyczeli kibice. – To najlepszy zawodnik! – rozlegały się głosy. Jednak gdy szczęśliwy i 
dumny Franek otwierał oczy, od razu uświadamiał sobie, że to był tylko sen, a on nigdy nie zostanie 
piłkarzem. Patrzył na swoje nogi, którymi nie mógł poruszać, i robiło mu się wtedy bardzo smutno. 
Ada przyjaźniła się z Frankiem i bardzo lubiła się z nim bawić. Pewnego dnia zauważyła, że chłopiec 
jest wyjątkowo radosny. Miał roześmiane oczy i wesoło pomachał do niej, gdy tylko pojawiła się w 
sali. Dziewczynka była ogromnie ciekawa, co jest tego przyczyną. Może dostał długo oczekiwany bilet 
do teatru? A może spełniło się jego marzenie o jeździe na koniu? – Cześć! Nie uwierzysz, co się stało! 
– powiedział Franek, gdy Ada usiadła przy nim na dywanie. – Opowiedz. – W sobotę pojechałem z 



moim starszym kuzynem na mecz piłki nożnej. Grały drużyny z dwóch różnych szkół. Byłem bardzo 
blisko i mogłem obserwować każdy ruch zawodników! – To świetnie. Ja nie przepadam za oglądaniem 
meczu, ale cieszę się, że ci się podobało – odpowiedziała Ada. – Mój kuzyn podwiózł mnie do ławki, 
na której siedzieli zawodnicy rezerwowi. I całe szczęście, bo bramkarz skręcił nogę w kostce i trzeba 
go było zastąpić. Wyobraź sobie, że nagle ktoś kopnął piłkę, a ja ją złapałem! – Ojej! Zostałeś 
bramkarzem? – Nie. Po prostu piłka wypadła poza boisko i leciała prosto na mnie. Chwyciłem ją i 
rzuciłem z powrotem jednemu z napastników. – Brawo! – A wtedy on na mnie nakrzyczał… – Jak to 
nakrzyczał? Powinien ci podziękować – zdziwiła się Ada. – Niestety, nie. Powiedział, żebym się 
stamtąd wynosił, bo tylko przeszkadzam. A jego koledzy się śmiali i słyszałem, jak mówią o mnie 
„krasnal na wózku”. – Prawdziwi sportowcy się tak nie zachowują! – zezłościła się Ada. – Jeden z nich 
zaczął pokracznie chodzić i wskazywał na mnie palcem, a potem wszyscy śmiali się z moich butów. 
Chciałbym chodzić, nawet taki wykrzywiony, a ja przecież nie mogę chodzić wcale… Pomyślałem, że 
piłka jest nie dla mnie. – Myślałam, że opowiesz mi o czymś wesołym. Jak cię zobaczyłam, wyglądałeś 
na szczęśliwego, a ta historia jest smutna – stwierdziła Ada. – Bo jeszcze wszystkiego ci nie 
opowiedziałem! – uśmiechnął się Franek. – Potem wydarzyło się coś wspaniałego! Ada była bardzo 
ciekawa, a Franek opowiadał dalej: – Mój kuzyn bardzo się zdenerwował i zdecydował, że zabierze 
mnie z tego boiska, chociaż mecz rozgrywał się dalej. Kiedy odjeżdżałem, usłyszałem dźwięk gwizdka. 
Kapitan drużyny przerwał mecz i zwołał wszystkich zawodników. Nie słyszałem, co do nich mówił, ale 
po chwili dogonił nas, a za nim przybiegła reszta drużyny. Powiedział do mnie tak: „Jako kapitan Niebi 
skich chciałem cię przeprosić za zachowanie moich kolegów. Oni zresztą zrobią to sami”. I wtedy 
każdy z piłkarzy podszedł do mnie i podał mi rękę. Widziałem, że było im wstyd. Zapytali, jak mam na 
imię i co mi właściwie dolega. – To dobrze, bo już chciałam się wybrać z Olkiem na to boisko i im 
dokopać! – powiedziała stanowczo Ada. – Chciałaś ich zbić? – spytał zaskoczony Franek. – Nie, 
dokopać im kilka goli. Jak się zdenerwuję, to potrafię kopnąć tak mocno jak stąd do Krakowa! – To 
szkoda, że cię tam nie było – zaśmiał się chłopiec. Franek opowiedział Adzie ciąg dalszy tej historii. 
Zawodnicy dowiedzieli się, że chłopiec doskonale zna zasady gry w piłkę nożną, bo razem z tatą 
ogląda każdy ważny mecz. Zaproponowali Frankowi, żeby został sędzią, dali mu gwizdek i posadzili na 
honorowym miejscu, z którego miał świetny widok na całe boisko. Od tej chwili chłopiec bacznie 
obserwował grę, dawał sygnały zawodnikom, a nawet zadecydował o jednym rzucie karnym. Okazało 
się, że jest bardzo dobrym i uważnym sędzią i nikt nie powiedział o nim „sędzia kalosz”, czyli taki, 
który się nie zna na grze i ciągle się myli. – I wiesz, co mi powiedzieli na pożegnanie? – zakończył 
opowieść Franek. – Powiedzieli, że skoro mam niesprawne nogi i nie mogę grać w piłkę nożną, to 
przecież mam sprawne ręce i mogę grać w koszykówkę. Mój tata dowiedział się, kto prowadzi 
drużynę koszykarską dla zawodników na wózkach, i od jutra zaczynam treningi. A ja myślałem, że 
piłka jest nie dla mnie. – Piłka jest dla wszystkich! – powiedziała Ada. – Zobaczysz, kiedyś przyjdę na 
mecz koszykówki. Ty będziesz najlepszym koszykarzem, a ja będę piszczała najgłośniej ze wszystkich 
kibiców.  
 
 
 
Wtorek 02.06.2020 r. 

I. Utrwalanie refrenu piosenki Dziwni goście, nauka zwrotek. 
Ćwiczenia emisyjne. 
Zabawa Wyrażamy emocji 

II. 1. Co jest cięższe, a co lżejsze? – zabawy z zastosowaniem wagi szalkowej. 
Cele: porównywanie masy przedmiotów; zapoznanie z działaniem wagi 
szalkowej. 
Zabawa ruchowa Waga. 
2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 19. Cel: rozwijanie sprawności 
fizycznej. 

III. Słuchanie wiersza Ewy Małgorzaty Skorek Nazwy miesięcy – utrwalanie 
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nazw miesięcy. 
Zabawa Przyjazny dotyk. 
Zabawa orientacyjno-porządkowa Dzieci – na spacer. Dzieci – do domu. 

 

 
I 5, II 6 
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Zajęcia 2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 19. Szarfy. 

 • Marsz po obwodzie koła, dłonie oparte na biodrach – kciuk znajduje się z przodu, a pozostałe palce 

– z tyłu. (Należy zwrócić uwagę na wyprostowane plecy, wciągnięty  brzuch, wysokie podnoszenie 

kolan). • Swobodny bieg po sali, na hasło: Wichura – podbieganie przez dzieci do ściany i przyleganie 

do niej plecami, ramiona ułożone w skrzydełka, brzuch wciągnięty. • Marsz po sali, szarfa leży na 

głowie, złożona na pół, odliczenie sześciu kroków, wspięcie na palce, uniesienie ramion w górę, 

wdech nosem, opuszczenie ramion, wydech ustami.  • Leżenie na brzuchu, ramiona wyprostowane 

(są przedłużeniem tułowia), na sygnał podniesienie głowy i rąk z szarfą nisko nad podłogą, 

wytrzymanie około 5 sekund, opuszczenie głowy i rąk.  • Siad prosty, podparty z tyłu, rozłożona szarfa 

leży na podłodze – zwijanie szarfy jedną nogą, zgiętą w kolanie, przesuwając ją palcami stopy. Potem 

– zmiana nóg. • Pozycja stojąca, trzymanie szarfy za plecami jedną ręką, podniesioną do góry – 

łapanie szarfy od dołu drugą ręką, opuszczoną, zgiętą w łokciu, przeciąganie szarfy rękami, 

naśladowanie wycierania się ręcznikiem. Potem – zmiana rąk.  

 • Ćwiczenia w parach: siad prosty w rozkroku naprzeciw siebie, oparcie stóp o stopy partnera, 

trzymanie dwóch szarf wyciągniętymi do przodu rękami (jak do przeciągania liny), naprzemienne 

pociąganie za szarfy przez ćwiczących, odchylanie się i pochylanie partnera. • Bieganie przez dzieci po 

całej sali, na której są porozkładane szarfy (gniazda). Na hasło: Ptaszki – do gniazd – wchodzenie do 

szarf, układanie rąk w skrzydełka. • Siad klęczny na obwodzie koła, trzymanie dłońmi szarfy za końce, 

oparcie dłoni o podłogę blisko kolan, odsunięcie szarfy jak najdalej (zwrócenie uwagi, aby pośladki 

pozostawały oparte na piętach), głowa pochylona, znajduje się pomiędzy ramionami – kwiat się 

rozwija. Powolne przesuwanie szarfy do kolan, uniesienie ramion z szarfą do góry, pogłębienie 

odchylenia – kwiat jest rozwinięty.  Marsz po obwodzie koła, ramiona z szarfą uniesione do góry. 

Słuchanie wiersza Ewy Małgorzaty Skorek Nazwy miesięcy – utrwalanie nazw miesięcy.  W miejscach 

oznaczonych * dzieci powtarzają za N. – na jednym wydechu – nazwy miesięcy.                                 

Jakie miesiące w roku mamy?  

 Czy wszystkie nazwy miesięcy znamy?  

Komu nie sprawi trudu zadanie, niech rozpoczyna ich wyliczanie. 

 Powietrza dużo buzia nabiera i na wydechu nazwy wymienia 

− styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, 

grudzień. 

 Jeśli za trudne było zadanie, ćwicz dalej z nami to wyliczanie:  

− styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik*, 

 − styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik*. 



 • Zabawa Przyjazny dotyk. Odtwarzacz CD, nagranie muzyki relaksacyjnej. N. poprzedza zabawę 

krótką rozmową na temat tego, jakie gesty i czynności wobec drugiego człowieka są miłe, a jakie nie 

są miłe. Następnie N. włącza nagranie wolnej, relaksacyjnej muzyki, w czasie której dzieci spacerują 

po sali i wykonują polecenia wygłoszone przez niego półgłosem. Np.  − Przytul koleżankę lub kolegę. − 

Przywitaj się uprzejmie z jak największą liczbą kolegów/koleżanek. − Pogłaszcz kolegę/koleżankę po 

głowie.  

Środa 03.06.2020 r. 

I.  
Zabawa Wyżej – więcej – dalej. 

II. 1. Zabawy przy piosence Dziwni goście. Cele: kształtowanie poczucia 
rytmu; rozwijanie zdolności wokalnych. 
2. Wykonanie pracy Pożegnalny obrazek dla przyjaciela. Cele: rozwijanie 
sprawności manualnej; wykorzystanie w pracy surowców wtórnych. 

III. Opowiadanie o tym, jak Olek i Ada obchodzili Dzień Dziecka. Układanie 
zdania o każdym obrazku. 
Układanie zdań z podanych wyrazów-karta pracy, cz 4, s.58 
Zabawa orientacyjno-porządkowa Dzieci – na spacer. Dzieci – do domu. 
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 • Zabawa Wyżej – więcej – dalej. 
 Dzieci oklaskują najlepszych lub wyjątkowych uczestników zabawy, charakteryzujących się 
wymienionymi cechami, umiejętnościami. Np.: − Kto jest najwyższy? − Kto jest najniższy? − Kto 
podskoczy najwyżej (dosięgnie powieszonego dość wysoko przedmiotu)? − Kto przeczyta podane 
wyrazy?  
Zajęcia 1. Zabawy przy piosence Dziwni goście. • Utrwalanie piosenki Dziwni goście  • Śpiewanie, 
zbiorowe i indywidualne, wybranych fragmentów piosenki. • Śpiewanie z różnym natężeniem głosu 
(głośno, cicho, szeptem). • Ćwiczenia Słuchamy bębenka – rozwijanie sprawności ruchowej. Bębenek. 
Dzieci poruszają się zgodnie z rytmem wygrywanym na bębenku, reagując na ustalone sygnały: – 
rytm ćwierćnut – maszerują, – mocne uderzenie – wykonują przysiad, – dwa uderzenia – robią dwa 
kroki w tył, – szybkie, miarowe uderzenia – biegają na palcach, – mocne, miarowe uderzenia – 
maszerują na piętach.  • Ćwiczenie oddechowe. Kastaniety. Dzieci maszerują w rytmie kastanietów, 
w określonym kierunku. Kiedy usłyszą głośny dźwięk instrumentu, odwracają się przodem do N. 
Nabierają powietrze nosem. Wypuszczają je, wypowiadając proponowaną przez N. głoskę lub sylabę: 
o, a, u, hi, au. • Ćwiczenia Zaklaszcz tak jak ja – kształtujące poczucie rytmu, utrwalające rytm melodii 
piosenki. Odtwarzacz CD, nagranie piosenki Dziwni goście. Dzieci maszerują w rytmie nagrania 
piosenki. Podczas przerwy w muzyce N. recytuje wybrany fragment tekstu piosenki zgodnie z 
rytmem. Dzieci go powtarzają: najpierw zbiorowo, a potem indywidualnie – klaszcząc, tupiąc.   
 
Czwartek 04.06.2020r. 

I. Zabawa dydaktyczna O którym koledze mówimy? 
Zabawa rozwijająca wyobraźnię, zdolności obrazowania tekstu ruchem, 
wyrażania emocji – Różne opowiadania. 
Ćwiczenia poranne – zestaw nr 37. 

II. 1. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z okazji Dnia Dziecka. Cele: 
integrowanie dzieci; uczestniczenie w konkursach, zabawach 
sprawnościowych. 

III. Rozmowa na temat wrażeń z zabawy. 

IV 2 
II 4, IV 1 
 
I 5 
I 5, III 1, III 2, 
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Wykonanie papierowych pacynek paluszkowych. 
Zabawa ruchowa Rząd – szereg. 
Ćwiczenia w czytaniu. 

IV 8 
I 5 
IV 4 

 Zabawa dydaktyczna O którym koledze mówimy? N. wybiera jedno dziecko, które opuszcza salę. 

Pozostałe dzieci, siedząc w kole, omawiają wygląd wybranego kolegi. N. ukierunkowuje dzieci, 

zadając pytania, np.: − Kto to jest: chłopiec czy dziewczynka? − Jakiego koloru i długości ma włosy? − 

Jakiego koloru ma oczy? − Czy jest wysoki (wysoka)? − Czy ma spodnie, sukienkę, czy spódnicę? 

Odgadujące dziecko powraca do sali i, słuchając określeń dotyczących jednego dziecka, podawanych 

przez inne, próbuje ustalić, o kogo chodzi. Gdy odgadnie imię opisywanej osoby, goni ją wokół koła, 

aby złapać, zanim ona dobiegnie do swojego miejsca. 

Zajęcia 1., 2. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym z okazji Dnia Dziecka. Kolorowe chusty, czapeczki. • 

Ustalanie zasad wspólnej zabawy. N. przypomina o podporządkowaniu się zasadom zabawy, 

słuchaniu poleceń i współdziałaniu.  • Oznaczenie grup kolorowymi chustami lub czapeczkami.  • 

Wyjście na plac przedszkolny. • Pląsy ze śpiewem wszystkich dzieci. • Zabawy i konkursy 

zręcznościowe. • Zabawa Zły wąż. Długi sznurek. Dzieci skupiają się w gromadkach (lub w kole) wokół 

N., który trzyma w dłoniach długi sznurek. N. wprawia w ruch sznurek, czyli złego węża, a uczestnicy 

muszą nad nim przeskakiwać, nie dotykając go. Dzieci, które wąż ukąsi, odchodzą z zabawy i siadają 

na kocu. • Zabawa Balonowe brzuchy. Nadmuchany balon dla każdej pary dzieci. N. wraz z dziećmi 

ustala na placu miejsce startu i metę (oddalone od siebie o około 10 m). Uczestnicy zabawy dobierają 

się w pary i ustawiają na miejscu startu. Każda para otrzymuje nadmuchany balon, który trzeba 

wspólnie przytrzymywać brzuchami. Na sygnał, wszyscy ruszają w drogę, aby dotrzeć do linii mety, 

nie gubiąc balonu. Nie można go przytrzymywać rękami, nie może być również tak bardzo ściskany, 

by pękł. • Zabawa Przeprawa przez strumień. Piasek, kamienie (lub inne przedmioty je zastępujące). 

Na trawie N. wysypuje piaskiem pas o szerokości dwóch metrów – będzie to rwący strumień. Można 

się przez niego przeprawić, przeskakując z kamienia na kamień. Płaskie kamienie  – takiej wielkości, 

by zmieściła się na nich stopa – układamy przed rozpoczęciem zabawy w strumieniu. Uczestnicy 

zabawy dzielą się na dwie równoliczne drużyny. Każda z nich przeprawia się przez niebezpieczny 

strumień. Komu przy tym wpadnie noga do wody, zostaje wykluczony z gry. Wygrywa ta drużyna, 

która na drugim brzegu składać się będzie z większej liczby osób. Odległość pomiędzy kamieniami 

musi być dopasowana do rozpiętości kroków dzieci. Kamienie muszą być płaskie, aby dzieci nie 

zrobiły sobie krzywdy podczas zabawy. • Zabawa Rzucanie do celu. Dla każdego dziecka: kilka 

reklamówek napełnionych do połowy pogniecionymi  gazetami i zamkniętych gumkami aptekarskimi, 

kosz lub tekturowe pudło. Każdy uczestnik dostaje kilka reklamówek napełnionych pogniecionymi 

gazetami (np. 5). Stara się trafić nimi do kosza lub tekturowego pudła, które zostaje umieszczone 

kilka metrów przed nim. Zamiast reklamówek z gazetami można wykorzystać papierowe samoloty. • 

Konkurs piosenek. • Rozwiązywanie zagadek przyrodniczych.  • Taniec przy muzyce. • Powrót do 

przedszkola.  

 

Piątek 05.06.2020 r. 



I. Zabawa Z czego jestem zadowolony? 
Zabawa Lustro emocjonalne. 

II. 1. Słuchanie tekstu Jolanty Kucharczyk Moje uczucia. Cele: rozwijanie 
mowy; rozróżnianie emocji, przyjemnych i nieprzyjemnych, 
towarzyszących ludziom dorosłym i dzieciom. 
2. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr 19. Cel: rozwijanie sprawności 
fizycznej. 

III. Utrwalanie zabaw muzycznych z całego tygodnia. 
Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. Kończenie 
rysowania rybek według wzoru. Kolorowanie ich. 
Nauka wiersza Krystyny Datkun-Czerniak Wszystkie dzieci. 
Wprowadzenie nazwy czerwiec na podstawie fragmentu wiersza 
Apolinarego Nosalskiego O dwunastu braciach. 
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 Zabawa Z czego jestem zadowolony? Dla każdego dziecka: duża koperta, małe karteczki .Dzieci 

dostają koperty, które podpisują lub ozdabiają. Potem na karteczkach rysują to, co zrobiły wczoraj 

dobrze, z czego są zadowolone. N. pisze datę na karteczkach, a dzieci chowają je do kopert. 

Ćwiczenie to wykonujemy przez tydzień, a potem je podsumowujemy. Każde dziecko pokazuje 

karteczki i mówi, co przez tydzień robiło dobrze, z czego było zadowolone.  

• Zabawa Lustro emocjonalne. Dzieci dobierają się w pary. Jedna osoba w parze jest lustrem, druga – 

przegląda się w nim. Osoba stojąca przed lustrem wyraża miną, gestem, ruchem ciała różne emocje, 

których nazwy podał N., a lustro je powtarza. Po chwili następuje zmiana ról.  

II Zajęcia 1.  • Słuchanie tekstu Jolanty Kucharczyk Moje uczucia. 

 Żal mi minionych wakacji, urodzin, które już były, 

 i tego, że odwiedziny babci już się skończyły.  

Smutno, że tata wyjechał, mama tak mało ma czasu, 

 i złość mnie bierze, że brat mój robi tak dużo hałasu. 

 Tu, w moim sercu, mieszkają uczucia: miłość, radość i smutek. 

 Czasem jestem tak bardzo szczęśliwy, lecz czasem także się smucę. 

 W kieszonce kasztan na szczęście o tym wciąż przypomina, 

 że wszystko, co jest tak smutne, kiedyś z czasem przemija.  

Zobacz, już się uśmiechasz, bo znowu będą wakacje, 

 tata niedługo już wróci, z mamą pójdziesz na spacer. 

 Po burzy zawsze jest tęcza, po deszczu słońce znów świeci, 



 po chwilach trudnych i smutnych znowu szczęśliwe są dzieci.  

 

 Nauka wiersza Krystyny Datkun-Czerniak Wszystkie dzieci. 

 W sercach dzieci                         Mają prawo do miłości  

radość gości                              – przecież po to są! 

 – gdy bezpieczne są.  

 • Wprowadzenie nazwy czerwiec na podstawie fragmentu wiersza Apolinarego Nosalskiego O 

dwunastu braciach.  

Drogą do lasu                         Patrzy na łąkę 

 idzie już czerwiec                  mokrą od rosy: 

 z wiązanką chabrów             − Już czas najwyższy 

 i dzbanem czernic.                 na sianokosy.  


