
Propozycje zajęć i zabaw od 08.06.2020r.-12.06.2020r. 

      

Tematyka:  Dziecięce marzenia   

   

Realizacja obszarów edukacyjnych:     

   
Obszar 1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka: 4,5,7,9  

Obszar 2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka: 4,5,7,9   

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

Obszar 4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka:1,2,5,6,7,8,9,11,12   

   

   

Poniedziałek 08.06.2020r.   

   

1. Dzisiejsze zajęcia zaczniemy od wysłuchania opowiadania pt.:„Dobry kolega” M. Ledwoń, 

a następnie spróbujemy wymienić cechy dobrego kolegi.  

 „Dobry kolega” – słuchanie opowiadania M. Ledwoń, układanie obrazków ilustrujących 
treść opowiadania w odpowiedniej kolejności, rozmowa na temat wysłuchanego tekstu i 
wymienianie cech dobrego kolegi. Nauczyciel czyta opowiadanie:  

  

„Dobry kolega”  Magdalena Ledwoń  

  

Niedźwiadek Tadzio zawsze chodził do przedszkola bardzo chętnie. Lubił budować zamki z 

klocków, jeździć kolejką z kolorowymi wagonami i rysować laurki dla swoich koleżanek i 

kolegów.   

Pewnego pięknego dnia pani Sowa zebrała wszystkie dzieci z grupy Tadzia na dywanie i 

oznajmiła poważnym głosem:   

– Jutro przyjdzie do naszego przedszkola nowy kolega. Bardzo proszę, żebyście byli dla niego 

mili, żeby dobrze poczuł się w naszej grupie.  

Wszystkie zwierzątka obiecały pani Sowie, że na pewno zatroszczą się o kolegę, kiedy tylko 

się pojawi w przedszkolu. Wiewióreczka obiecała mu pokazać, gdzie jest kącik plastyczny z 

blokami i kredkami, żeby nowy kolega mógł z nią porysować. Sarenka powiedziała, że pobawi 

się z nim klockami. Dzik stanowczo stwierdził, że to właśnie on będzie się bawił z tym nowym 

kolorową kolejką.   

„O nie!” – pomyślał Niedźwiadek Tadzio. „Skoro Wiewióreczka będzie z nim rysować, 

Sarenka pobawi się klockami, a Dzik kolejką, to co ja będę z nim robił? Jeśli nie wymyślę jakiejś 

zabawy, to stracę szansę na zdobycie nowego przyjaciela” – zmartwił się Niedźwiadek. Przez 

całe popołudnie i wieczór miś próbował wymyśleć ciekawą zabawę, która mogłaby przypaść do 

gustu nowemu koledze. Ale na próżno. Rano wcale nie chciał iść do przedszkola. Ale mama 

miała tego dnia dużo ważnych spraw do załatwienia i, chcąc nie chcąc, Niedźwiadek musiał 

tam poczłapać.   

Kiedy Tadzio wszedł do sali, nowy kolega był już zajęty zabawą z innymi zwierzątkami. 

Dlatego Tadzio postanowił mu nie przeszkadzać i cichutko usiadł w kąciku. Przyglądał się, jak 



Lisek – bo tak miał na imię nowy kolega – rysuje z Wiewiórką kolorowe laurki. Później do 

wspólnej zabawy klockami zaprosiła go Sarenka, a potem Dzik namówił na wspólną przejażdżkę 

kolejką. Rudy Lisek nie chciał nikomu sprawić przykrości, więc nie odmawiał zabawy. Przez 

cały dzień biegał z kąta w kąt, żeby chociaż przez chwilę pobawić się z każdym zwierzątkiem. Z 

każdym z wyjątkiem Niedźwiadka Tadzia.   

Aż w końcu przyszedł czas na obiad. Pani Sowa załamała ręce, kiedy zobaczyła bałagan, jaki 

został w sali po zabawie.   

– I kto to wszystko posprząta? – zapytała ze smutkiem. – Kto rysował kredkami i 

nie włożył ich do pudełka?   

– To Lisek – pisnęła Wiewióreczka.    

– A kto rozrzucił klocki i nie schował ich do kartonu? – zapytała znów pani Sowa.   

– To Lisek – wskazała kopytkiem Sarenka.   

– A kto rozłożył tory i zostawił kolejkę na środku dywanu? – dopytywała 

wychowawczyni.   

– To Lisek – zachrumkał Dzik.   

– W takim razie cała grupa ustawi się w pary i pójdzie na obiad, a Lisek dołączy 

do nas, kiedy upora się z tym bałaganem.   

Tadzio popatrzył na Liska. Ze wstydu jego ruda kitka zrobiła się jeszcze bardziej ruda. 

Przeprosił panią i obiecał, że wszystko zaraz posprząta. Niedźwiadkowi zrobiło się żal kolegi, 

bo przecież wszyscy bawili się z Liskiem, ale tylko on musiał zostać, żeby odłożyć zabawki na 

miejsce.   

– Proszę pani, czy mogę zostać z Liskiem i pomóc mu posprzątać? – zapytał 

Tadzio.   

Pani zgodziła się, więc Niedźwiadek i Rudy Lisek włożyli kredki do pudełek, zebrali klocki do 

kartonu, a kolejkę odłożyli na miejsce. Lisek podziękował koledze i poszli razem na obiad.   

A zaraz po obiedzie przyszła po Liska jego mama. Zwierzątka szły właśnie z obiadu, kiedy 

Lisek ją zobaczył. Szybko podbiegł, objął ją za szyję i ucałował.   

– Wiesz, mamo – powiedział Lisek – poznałem dzisiaj najlepszego na świecie 

kolegę.   

– Tak? A w co się razem bawiliście? – zapytała mama Lisica.   

– W nic – odpowiedział Lisek i puścił oczko do Tadzia. Niedźwiadek również 

mrugnął do Liska i szczęśliwy wszedł ze swoją grupą z powrotem do sali.  

 Nauczyciel prezentuje ilustracje do opowiadania, a dzieci ustalają odpowiednią kolejność.  

Opowiadają treść własnymi słowami. Nauczyciel prosi, żeby dzieci wyjaśniły, które 
zwierzątko okazało się dobrym kolegą i dlaczego. Prosi też, żeby powiedziały, dlaczego 
Sarenka, Wiewiórka i Dzik okazali się niedobrymi kolegami, mimo że zaprosili Liska do 
wspólnej zabawy.   

 Nauczyciel razem z dziećmi próbuje wyjaśnić, co to znaczy: podać komuś pomocną dłoń.  

Następnie pyta, kogo dzieci uważają za swojego dobrego kolegę lub koleżankę i dlaczego.  
 Wyjaśniają, jak ich zdaniem powinien zachowywać się dobry kolega lub dobra koleżanka.  

2. Podsumowując nasze dzisiejsze zajęcia zaproponuję zabawę dydaktyczną pt.: „Dobra 

koleżanka lub dobry kolega– zabawa” dydaktyczna, ocenianie zachowania koleżanek i 
kolegów. Nauczyciel przypina w dwóch przeciwległych końcach sali kartki. Na jednej jest 



narysowana uśmiechnięta buzia, a na drugiej smutna. Nauczyciel opowiada o chłopcu lub 
dziewczynce i ich zachowaniu. Dzieci ustawiają się pod uśmiechniętą buzią, jeśli chłopiec 
zachował się jak dobry kolega, a pod smutną, jeśli jego zachowanie było niewłaściwe. Na 
początku nauczyciel wymienia łatwe w ocenie zachowania chłopca, np. Karol pomógł 
Tomkowi posprzątać klocki. Pomógł pani woźnej pozbierać porozrzucane po szatni buty i 
poukładał je w szafkach. Pokazał Zosi język. Kopnął wózek dla lalek.  

 Jeśli dzieci dobrze radzą sobie z tym zadaniem, można wprowadzić zachowania, których 
ocena jest niejednoznaczna, np. Karol nie pozwolił nikomu bawić się swoim autem, bo mama 
prosiła, żeby go nie zniszczył. W takich wypadkach trzeba zastanowić się, czy Karol jest 
dobrym kolegą, skoro nie chce dać innym pobawić się swoim samochodem.   Należy 
wysłuchać wszystkich opinii dzieci i zastanowić się, jak można rozwiązać takie 
niejednoznaczne sytuacje.   

  

Wtorek 09.06.2020 r.  

             
Na dzisiejszych zajęciach utrwalimy sobie 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  ü 
pokazały jak kot pije mleko  ü  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).     



6. 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.    

7. 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 10.06.2020 r  
1.  Dzisiejsze zajęcia muzyczne zaczniemy od wysłuchania piosenki pt.:”Moja fantazja”, a 

następnie nauczymy się refrenu tej piosenki.  

  

„Moja fantazja” Fasolki  

La la la la la la la la la la la la la 

To szkiełko wszystko potrafi, 

Na każde pytanie odpowie, 

Wystarczy wziąć je do ręki, I wszystko będzie różowe. 

Wystarczy wziąć je do ręki, 

Dosypać ziarnko fantazji, I już za chwilę można 

Dolecieć aż do gwiazdy! 

Fantazja, fantazja bo jest od tego, 

Aby bawić się, aby bawić się, 

Aby bawić na całego! 

Fantazja, fantazja bo jest od tego, 

Aby bawić się, aby bawić się, 

Aby bawić na całego! 

La la la la la la la la la la la la la 

To szkiełko nigdy nie płacze, 

Zawsze jest w dobrym humorze, 

To szkiełko wszystko rozumie,  

Kazdemu chętnie pomoże. 

Wystarczy wziać je do ręki, 

Ziarnko fantazji dosypać, 

I już za chwilę można 

Z Panem Kleksem w świat pomykać! 

Bo Fantazja, fantazja jest od tego, 

Aby bawić się, aby bawić się, 

Aby bawić na… 

 

Poniżej przesyłam link do piosenki https://www.youtube.com/watch?v=wRGwusndw0I  

 Po wysłuchaniu piosenki N. zadaje dzieciom pytania: Jakie było szkiełko z piosenki? Co 
sprawiło, że można było dolecieć aż do gwiazd? Jak inaczej możemy nazwać fantazję? N. 
odtwarza jeszcze raz nagranie piosenki, a dzieci starają się zaśpiewać refren. N. 

https://www.google.com/search?sa=X&biw=1366&bih=657&q=Fasolki&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLSz9U3MCwuzig3W8TK7pZYnJ-TnQkAqz1s9RgAAAA&ved=2ahUKEwio5dPI-OnpAhUqyKYKHWgIAYQQMTAAegQIDRAF
https://www.youtube.com/watch?v=wRGwusndw0I
https://www.youtube.com/watch?v=wRGwusndw0I


przeprowadza z dziećmi rozmowę na temat marzeń. Zadaje pytania: Co to są marzenia? 
Czy wy macie jakieś marzenia? Czy wszystkie marzenia się spełniają? Czy marzenia są 
potrzebne? N. zwraca uwagę, że wszyscy mamy marzenia, ale nie wszystkie mogą się 
spełnić.  

 Nauka refrenu na zasadzie echa muzycznego- powtarzanie za nauczycielem słów refrenu- 
stosowanie zmian tempa i dynamiki dźwięku  

 Tworzenie dowolnej improwizacji ruchowej do piosenki „Moja fantazja”  

  

2. „Taniec marzyciela” – zabawa ruchowa. Improwizacja ruchowa z wykorzystaniem 
kolorowych wstążek do piosenki „Moja fantazja”.  

  

 

Czwartek 11.06.2020 r.  

1. Dzisiejsze zajęcia zaczniemy od zabawy ruchowo-twórczej „Po drugiej stronie tęczy” – 

inicjowanej opowiadaniem nauczyciela.  

 „Po drugiej stronie tęczy” – zabawa ruchowo-twórcza inicjowana opowiadaniem 
nauczyciela. N. 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. N. wyraźnie zaznacza zakończenie zabawy i wyjście z roli. 2. Następnie 

wykonamy ćwiczenie pamięci wzrokowej „Na Wyspę Marzeń zabiorę…”. Dzieci siedzą w 
kole. N. mówi: Na Wyspę Marzeń zabiorę… Pierwsze dziecko kończy zdanie nazwą 
przedmiotu. Kolejne powtarza nazwę podaną przez pierwsze dziecko i dodaje swoją itd. 
Zabawa trwa do czasu, aż ktoś się pomyli.  

3. Na koniec proponuję zabawę z piłką „O czym marzą dzieci” –swobodne wypowiedzi 

dzieci, podsumowanie tematu tygodnia. Przed przystąpieniem do zabawy dzieci powinny 
przypomnieć sobie, o czym rozmawiały w mijającym tygodniu. Następnie tworzą duży krąg 
i rzucają do siebie dużą kolorową piłkę plażową. Dziecko, które złapie piłkę, opowiada, o 
czym mogą marzyć dzieci. Wniosek z zabawy powinien być taki, że dzieci mają różne 
marzenia, ale każde dziecko marzy o tym, żeby być szczęśliwe.  

  

 

Piątek 12.06.2020 r.  

1. Na dzisiejszych zajęciach  wykonamy pracę plastyczną pt.: „Podam ci pomocną dłoń” – 
będziemy odrysowywać swoje dłonie i doskonalić sprawność manualną.  

 „Podam ci pomocną dłoń” – praca plastyczna, odrysowywanie swojej dłoni, doskonalenie 
sprawności manualnej. Nauczyciel przypomina znaczenie powiedzenia: podać komuś 
pomocną dłoń i zaprasza do wykonania symbolicznej pomocnej dłoni. Dzieci na 
kolorowych kartkach odrysowują swoją dłoń i ozdabiają ją w dowolny sposób (farbami, 
kredkami, plasteliną, papierem kolorowym). Gotowe prace nauczyciel wycina i podpisuje. 
Następnie wiesza na tablicy duży karton z napisem: Chętnie podam pomocną dłoń, a dzieci 
przyklejają na nim swoje prace.  

Do wykonania pracy plastycznej będą potrzebne:  
 Kredki  



 Farby  

 Pastele   

 Mazakai  

 Papier kolorowy  

 Nożyczki  

 Kartka a-4 biała  


