
Grupa II – Czerwiec 

Tematyki:  

•  „Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany” 

Propozycje zabaw i zajęć od 08.06.  do 12.06.2020r. 

Realizacja  obszarów edukacyjnych: 

Obszar I . Fizyczny obszar rozwoju dziecka : 1, 5,7, 8,9  

Obszar II. Emocjonalny  obszar rozwoju dziecka: 4, 5,11 

Obszar III. Społeczny obszar rozwoju dziecka: 3, 4, 5, 7, 2, 8, 11  

Obszar IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka: 1, 2, 3, 6, 7, 8,9, 11,12, 18, 19    

„Dla dzieci”- wiersz do nauki  w miesiącu czerwcu I. Salach. 

W każdej stronie świata 

Zawsze słońce świeci. 

W różnych wioskach, w różnych miastach, 

Lecz dla wszystkich dzieci. 

Dla Murzynka- co ma skórę 

Czarna jak kakao, 

Dla Chińczyka i dla Chinki 

Z miasta Mao Mao. 

 Nawet słabe światło słonka 

Świeci Eskimosom, 

A Indianom w Ameryce 

grzeje stopy bose. 

W każdej stronie  świata 

zawsze słońce świeci.. 

Dla  wszystkich dzieci.  

 

 

 

 



Poniedziałek 08.06.2020   

„Dla dzieci”- nauka wiersza metodą „Dzieci uczą misie wiersza” wg E. Gruszczyk – 

Kolczyńskiej.  Dz. uważnie słucha utworu, kształci umiejętność gramatycznego  

wypowiadania się na jego temat. Doskonali  analizę i syntezę sylabową wyrazów.  Dziecko 

rozwija umiejętności matematyczne licząc w zakresie 7 (I 5,7, 8,9 ,II. 9, IV 3 ,2, IV 5 ).  

Potrzebny będzie miś lub inna pluszowa maskotka dla rodzica i dla dziecka  

Dzieci –Śpiewające Brzdące  

https://www.youtube.com/watch?v=p8Pw2N5pwQ8 

Piosenka edukacyjna dla dzieci - Kontynenty - Profesor Szymon 

https://www.youtube.com/watch?v=Vvw8ZeHNs_s 

Proponuję razem z dzieckiem wysłuchać piosenkę oglądając krótki film edukacyjny- obejrzeć 

film, dziecko ma możliwość liczenia do 7 – przeliczając kontynenty –w czasie filmu- 

nazywając :Afryka, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Antarktyda, Australia, Azja, 

Europa.  

Rodzic zadaje pytanie dziecku: 

• Gdzie mieszkasz? 

• Jak nazywa się twój kraj? 

(Jestem Polakiem mieszkam w Polsce, Polska leży w Europie.) 

„Dla dzieci”- rodzic czyta wiersz  

W każdej stronie świata 

Zawsze słońce świeci. 

W różnych wioskach, w różnych miastach, 

Lecz dla wszystkich dzieci. 

Dla Murzynka- co ma skórę 

Czarna jak kakao, 

Dla Chińczyka i dla Chinki 

Z miasta Mao Mao. 

 Nawet słabe światło słonka 

Świeci Eskimosom, 

A Indianom w Ameryce 

grzeje stopy bose. 

W każdej stronie  świata 

https://www.youtube.com/watch?v=p8Pw2N5pwQ8


zawsze słońce świeci.. 

Dla  wszystkich dzieci.   

Rozmowa na podstawie wiersza: 

• Gdzie mieszkają dzieci ? 

• Jaką ma skórę Murzynka? 

• Kto mieszka w mieście Mao Mao? 

• Jak świeci słonko Eskimosom? 

• Co grzeje w bose nogi Indianom w Ameryce? 

• Gdzie zawsze słonko świeci dla wszystkich dzieci? 

Zabawa ruchowa „Jestem Polakiem” dziecko biega po pokoju , na sygnał rodzica zatrzymuje 

się i mówi: Jestem Polakiem mieszkam w Polsce.  Polska leży w Europie. 

Nauka wiersza metodą „Dzieci uczą misie wiersza” wg E. Gruszczyk – Kolczyńskiej. 

Dziecko bierze misia (maskotkę). 

Rodzic  bierze misia  

• Czy podoba ci się wiersz o dzieciach?  

• A może chcesz się go nauczyć ? 

Przykłada pyszczek misia do swojego ucha ( na niby słucha, co miś mówi ), a potem 

oświadcza: On mi powiedział, że wierszyk o dzieciach podoba mu się i bardzo chce się go 

nauczyć na pamięć. Następnie zwraca się do dziecka z propozycją : Wszystkim misiom 

wierszyk podoba się i chcą się go nauczyć. Każdego misia trzeba uczyć osobno. Sama sobie 

nie poradzę i dlatego proszę Cię o pomoc.  

Dziecko bierze misia siada wygodnie. 

Rodzic czyta wiersz –dziecko uważnie słucha 

„Misiu powtarzamy”- dziecko powtarza za rodzicem wiersz patrząc prosto w oczy misiowi  

W trakcie drugiego słuchania wiersza, inscenizowanego przez rodzica gestem i ruchem, 

dziecko próbuje już mówić wiersz, wtórując rodzicowi. 

„Misiu powtarzamy jeszcze raz ” – dziecko mówi wiersz do prawego ucha misia 

 „Misiu powtarzamy jeszcze raz ” – (jeżeli jest konieczność utrwalenia wiersza) 

• Teraz dziecko mówi wiersz do lewego ucha misia. 

Rodzic sprawdza, czyj miś zapamiętał wiersz. Proponuje, aby najpierw powiedziała wiersz 

maskotka (rodzic pomaga) . 

Powtórzenie 



Rodzic mówi: zobaczymy czy  miś ( pokazuje na swojego) nauczył się wiersza. Jeżeli umie, mów 

razem z nim. 

Spoglądając w oczy swojemu misiowi dziecko mówi wiersz razem z rodzicem, który także 

patrzy w oczy swojej maskotce. 

„Misiu posłuchaj”- zabawa utrwalająca treść wiersza 

Rodzic chwali  maskotki i mówi: Proszę, aby wszystkie misie razem powiedziały wiersz. 

Wspólna recytacja wiersza – dziecko zachowuje prawidłową postawę ciała- wyprostowaną, 

recytuje wiersz (rodzic pomaga).  

• Proponuję wiersz utrwalić następnego dnia. 

Zabawa muzyczno- ruchowa  przy piosence „Jesteśmy dziećmi”- 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ   

 Wtorek 09.06.2020 

„Żyrafa fa, fa, fa ”- zabawy muzyczno- słuchowe przy piosenkach . Dziecko poznaje zwierzęta 

afrykańskie- egzotyczne : żyrafę, słonia, surykatki, węże, zebry, bawoły, papugi ich odgłosy. 

Dziecko wie, że w ZOO można zobaczyć zwierzęta żyjące na innych kontynentach. Dziecko 

kształci  słuch i umiejętność nazywania zwierząt. Eksperymentuje głosem i ruchem, rozwijając 

swoją wyobraźnię muzyczną. Ob. I 1, 5, Ob. I 7, IV 7,18 

W PODRÓŻY DO AFRYKI ! W pustyni i .. w puszczy ! 

https://www.youtube.com/watch?v=PpH562PA_lw 

Edukacyjna piosenka nauczy dzieci rozpoznawania egzotycznych zwierząt oraz naśladowania 

ich odgłosów. „W podróży do Afryki” to wspaniała zabawa dla całej rodziny 

Rozmowa nt. wysłuchanej piosenki, obejrzanego filmiku: 

• Wypowiedzi dzieci nt. zwierząt afrykańskich 

• Dziecko nazywa zwierzęta: żyrafa słoń, surykatki, wąż, zebra, bawół, papuga, globalnie 

odczytuje nazwy zwierząt 

• Dziecko określa  odgłosy zwierząt, stara się powiedzieć, czym się różnią od siebie? 

„Jakie zwierzę”- zabawa słuchowa, rodzic wyklaskuje sylabowo nazwy zwierząt; np. ży –ra- 

fa, ze-bra itd. Dziecko dokonuje syntezy usłyszanych wyrazów, mówi jaką nazwę usłyszało. 

„Żyrafa fa, fa, fa”  - słuchanie piosenki Miś i Margolcia - Żyrafa fa fa  

https://www.youtube.com/watch?v=6TA_V6TSgvs  

 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ


 

„Żyrafa fa, fa, fa ”  

Dziś zagadkę mam dla dzieci 

Posłuchajcie  czy zgadniecie 

Szyję aż do nieba ma 

Małą główkę, różki dwa. 

Ref:  To żyrafa fa fa fa fa wysoka jest jak szafa 

Żyrafa ra fa fa fa  żyrafa fa fa fa. 

Cała w plamki jest i łatki 

Zjada trawę, listki, kwiatki 

Jak nazywa się ten zwierz? 

Powiedz szybko jeśli wiesz! 

Ref: To żyrafa fa fa fa fa  wysoka jest jak szafa 

Żyrafa ra fa fa fa żyrafa fa fa fa . 

Wypowiedzi dzieci nt. treści piosenki. 

• Rozwiązaniem zagadki z piosenki jest żyrafa – żyje w Afryce , ma długą szyje  

• Żyrafa żywi się listkami, kwiatkami jak je, to wyciąga szyję do góry.  

• Żyrafa jest wysoka jak szafa 

Zabawa „Jestem żyrafą”- dziecko w czasie piosenki chodzi dostojnie po pokoju, w czasie 

refrenu- zatrzymuje się unosi prawą rękę do góry, dłoń układa tak żeby wyglądała na 

głowę żyrafy. Na słowa To żyrafa fa fa fa fa  wysoka jest jak szafa- dodatkowo unosi się na 

palcach stóp- śpiewa słowa To żyrafa fa fa fa fa  wysoka jest jak szafa 

 Zabawę można powtórzyć dwa razy, jest dobrym ćwiczeniem  słownikowym.  

Rodzic informuje, że żyrafę oraz inne zwierzęta egzotyczne możemy zobaczyć w ZOO , oraz 

inne zwierzęta, tam należy zachowywać się grzecznie i nie wolno karmić zwierząt.  



W czasie zwiedzania Ogrodu Zoologicznego, należy zachować bezpieczną odległość między 

zwiedzającymi , pamiętajmy o zasłanianiu buzi łokciem przy kichaniu. W razie potrzeby , 

dorośli powinni założyć maseczki. 

  

Zabawa Idziemy Do ZOO / Polskie piosenki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM 

Dzikie zwierzęta | Materiał edukacyjny dla dzieci | Swiat Dzieci | Słoń, lew, wilk, 

niedźwiedź – rodzic może z  czytać nazwy zwierząt: lew, lampart, wielbłąd, żyrafa, zebra, 

hipopotam, bizon, sęp, - dziecko powtarza nazwy zwierząt za rodzicem.  

Dziecko wskazuje zwierzęta, które żyją w naszym kraju na wolności: wilk, niedźwiedź, 

jelonki, lisy 

https://www.youtube.com/watch?v=PcDRe2Kk4aY 

Ćwiczenie grafomotoryczne- „Żyrafa”- sam potrafię 

Jak narysować żyrafę? Kredka i Ołówek - rysuj z nami! 

https://www.youtube.com/watch?v=NoBYcwCGelg 

Można tez pokolorować obrazek „Żyrafa” 

https://www.youtube.com/watch?v=rXz-hKkUvoM
https://www.youtube.com/watch?v=NoBYcwCGelg


 

Żyrafa 

 „Przegon wirusa”-  Śpiewające Brzdące –dla przypomnienia zaśpiewajmy piosenkę 

https://www.youtube.com/watch?v=QT-2bnINDx4 

Środa 10.06.2020                               

„Raz, dwa, trzy –ćwiczysz ze mną ” – zestaw ćwiczeń gimnastyczno - relaksacyjnych metodą 

V. Sherborne". Dziecko poznaje własne ciało oraz ciało partnera. Odkrywa swoje możliwości. 

Kształci zaufanie do siebie i drugiej osoby. Potrafi przystosować własne ruchy do ruchów 

współćwiczącego. Potrafi opanować własny lęk i emocje.  Czuje się bezpieczne. ( ob. I 1, 5, IV 

7) . 

„ Skaczemy, biegniemy”- zabawa przy piosence #wygibasy #śpiewanki 

#śpiewanki  dzieci znają tą zabawę 

Dzieci naśladują ruchem treść piosenki pt. „Skaczemy biegniemy”. 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA


Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała i pozwalające zdobyć pewność siebie i 

poczucie bezpieczeństwa. 

1. Marsz po obwodzie koła. Dzieci, w zależności od dźwięku instrumentu, który usłyszą, 

maszerują na całych stopach (tamburyno), na palcach (trójkąt), na piętach (kołatka). 

2. Siad skulny: dzieci kręcą się dookoła osi w jedną i w drugą stronę na pośladkach odpychając 

się rękami. 

3. Leżenie na brzuchu: dzieci obracają się dookoła osi w obie strony za pomocą rąk 

4. Zabawa ze śpiewem: „Głowa – ramiona”. Dzieci pokazują tę część ciała, którą wymieniają 

w piosence. Z każdym powtórzeniem zwrotki tempo piosenki przyspiesza 

Piosenka dziecięca Głowa ramiona kolana pięty BZYK.tv 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

Ćwiczenia w parach z rodzicem 

Ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z osobą ćwiczącą, opanowanie lęku 

i emocji. 

1. Siad rozkroczny twarzą do siebie. Naprzemienne skłony i leżenie (przeciąganie partnera). 

3. Siad rozkroczny twarzą do siebie. Dotykanie się stopami, unoszenie nogi lekko w górę i 

„jadą na rowerze” w rytmie - szybko - wolno. 

4. Siad skulny. Dziecko zwija się w kłębek, a współćwiczący usiłuje rozwiązać „paczkę”. 

6. Improwizacja ruchowa przy muzyce z płyty CD. Swobodny taniec indywidualnie oraz w 

parach (według inwencji dzieci) w tempie wolnym oraz szybkim. 

7. Prowadzenie „ślepca”. Dziecko zamyka oczy i jest prowadzone przez opiekuna po pokoju w 

różnych kierunkach. 

8. Pozycja stojąca. Współćwiczący stoi w rozkroku, dziecko przechodzi na czworakach pod 

„mostkiem”- pomiędzy nogami . 

9. Leżenie na plecach. Dziecko leżące jest turlane delikatnie przez współćwiczącego po 

podłodze w przód i w tył. 

10. „Taczki”. Rodzic łapie dziecko pod kolana i prowadzi do przodu. 

Ćwiczenia rozluźniające, relaksujące. 

 Relaks – odpoczynek w pozycji leżącej przy spokojnej muzyce z cyklu „Muzyka relaksacyjna”. 

Wykonywanie głębokich wdechów nosem oraz wydechów ustami. 

Muzyka relaksacyjna dla dzieci uczucie miłości posiada wyjątkowy i niewytłumaczalny rytm 

https://www.bing.com/videos/search?q=piosenka+relaksacyjna+dla+dzieci&docid=60799

4986115632978 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE
https://www.bing.com/videos/search?q=piosenka+relaksacyjna+dla+dzieci&docid=607994986115632978
https://www.bing.com/videos/search?q=piosenka+relaksacyjna+dla+dzieci&docid=607994986115632978


Zdrowe przekąski :    Smacznego!!! Własna inwencja mile widziana. 

CIECIERZYCA DO CHRUPANIA 

           Jeśli Wasze dzieci lubią chrupiące przekąski, to ciecierzyca jest zdrowszą alternatywą 

dla chipsów i słonych orzeszków, a wykonanie nie jest pracochłonne.  

 Jakie składniki są potrzebne: puszka ciecierzycy w zalewie, słodka papryka wędzona 1 większa 

łyżeczka, ostra papryka 1/2 płaskiej  łyżeczki, 2 łyżki oliwy z oliwek, sól szczypta do smaku 

Ciecierzycę dokładnie odcedzamy z zalewy najlepiej na jakimś sicie. Przesypujemy ją do miski 

dodajemy oliwę oraz przyprawy. Blachę do pieczenia wykładamy papierem do pieczenia i 

rozkładamy na niej równomiernie ciecierzycę. Wkładamy do piekarnika. Ciecierzycę pieczemy 

w piekarniku rozgrzanym do 180°C przez około 40-45 minut mieszając między czasie ze dwa 

razy. 

„Ciecierzyca do chrupania”                              „Kolorowe witaminki” 

  

„Zdrowy kwiatek”  

 

Ćwiczenia grafomotoryczne „Hipopotam, żyrafa”  - kształcenie małej motoryki , percepcji 

wzrokowo- ruchowej. 

 



 

 

 

Czwartek  11.06.2020 

Piątek 12.06.2020                                   



„Zebra” – wykonanie zebry przestrzennej. Dziecko poznaje zebrę, potrafi się wypowiedzieć  

nt. jej charakterystycznego wyglądu.  Dziecko dostrzega zależność zwierząt od środowiska, w 

którym żyją, rozumie wieloznaczność słowa „zebra”, rozwija umiejętność skupiania uwagi, jest 

spostrzegawcze i kreatywne, poszerza doświadczenia plastyczno-konstrukcyjne. Dziecko 

doskonali analizę i syntezę słuchową. Zachowuje porządek na miejscu pracy.  – ob. I 5, II 9, IV 

2, 5, 12, 13 

Potrzebne materiały: 

Sylweta zebry wycięta z papieru technicznego, paski wycięte z czarnego papieru (można też 

pokolorować  kredką) klej,  kredki, napis : zebra,  klamerki do bielizny, nożyczki (jeżeli 

dziecko samo będzie chciało wyciąć paski), kartka papieru na uszy i grzywkę. 

Słuchanie piosenki   

  Śpiewające Brzdące - Pani Zebra - Piosenki dla dzieci 

https://www.bing.com/videos/search?q=afryka%C5%84skie+zwierz%C4%99ta+piosenka+

yotube&&view=detail&mid=         

   Animanimals: Zebra 

https://www.bing.com/videos/search?q=zebra+film&cvid=284b9fb032824ce4b8dae565d9

0342c6&PC=U 

Zebra żywi się trawą, ziołami, liśćmi, korą drzew i roślinami kwitnącymi . Potrafi szybko 

uciekać, biegnąc z prędkością do 65 km/godzinę. Śpią na stojąco.  

„Zebra”   -   dziecko dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazu „zebra” (podział wyrazu na 

sylaby), liczy ilość sylab, może globalnie odczytać wyraz.  

Słuchanie wiersza H. Niewiadomskiej „Zebra” : 

zwrócenie uwagi na humor w wierszu i prośbę zebry 

Przyszła zebra do malarza. 

– Moja barwa mnie przeraża! 

Dłużej już tak być nie może, 

Ktoś zapomniał o kolorze! 

Chociaż jestem jeszcze mała, 

Nie chcę być wciąż czarno-biała. 

Wizerunek zmienić muszę, 

W czarnych pasach już się duszę. 

Chcę mieć smugi kolorowe, 

Tu niebieskie, tam różowe. 

https://www.youtube.com/watch?v=uG0aRu5oX6M
https://www.bing.com/videos/search?q=zebra+film&cvid=284b9fb032824ce4b8dae565d90342c6&PC=U
https://www.bing.com/videos/search?q=zebra+film&cvid=284b9fb032824ce4b8dae565d90342c6&PC=U


Mam być pięknie ubarwiona, 

Jak papuga, nie jak wrona. 

Grzywkę proszę na czerwono, 

A kopytka na zielono. 

Zaś ogonek, choć cieniutki, 

W kolorowe chcę mieć nutki. 

Malarz szybko zjadł śniadanie, 

Zaczął zebry malowanie. 

Lecz się bardzo denerwował 

I ją w kratę pomalował. 

Ale czy to być tak może? 

Widział zebrę ktoś w kolorze? 

I do tego w szkocką kratkę, 

Jak spódniczkę czy makatkę? 

 „Dlaczego zebra ma paski?” – burza mózgów: 

 Wypowiedzi dziecka, pomysły  

 Można zapoznać ze stanowiskiem  naukowców : Zdaniem uczonych zebry są pasiaste, by 

odpędzić krwiożercze owady zwane ślepakami. Paski, powodują, że zebry nie odbijają światła 

tak, jak inne zwierzęta kolorystycznie jednolite. Pionowe pasy dezorientują owady i 

sprawiają, że muchy rzeczywiście nie mają ochoty siadać.  

 „I to zebra i to zebra” – ćwiczenia słownikowe: 

 Wspólne wyszukiwanie innych znaczeń słowa „zebra”  

o zebra – afrykański ssak z rodziny koniowatych z charakterystycznymi pasami 

na sierści 

o zebra – przejście dla pieszych 

o zebra – rodzaj ciasta 

„Polowanie na zebry” - zabawa ruchowa bieżna: 

 Dziecko – zebra porusza się w różnych kierunkach powoli po pokoju; na hasło – „lampart” 

chowa się . 

 „Zebra” – praca przestrzenna: 

Kolorowanie sylwety zebry lub naklejanie pasków na  kształt zwierzęcia (bez nóg) 



umocowanie tułowia na klamerkach do bielizny 

 doklejanie grzywy i ogona wg. Pomysłu dziecka  

 

 „Moja zebra”- praca dziecka  

• czarno-biała 

• kolorowa w różne wzory dziecko dokonuje wyboru  

• Kolorowanie sylwety zebry lub naklejanie pasków na  kształt zwierzęcia (bez nóg) 

• umocowanie tułowia na klamerkach do bielizny, doklejanie grzywy i ogona wg. 

pomysłu dziecka 

Wypowiedzi dzieci nt. pracy plastycznej. 

• Praca dzieci przy stoliku  

• Rodzic pomaga przedszkolakom mającym trudności, wspiera i pilnuje porządku w 

trakcie pracy 

• Po skończonym zajęciu, wspólnie z dzieckiem należy sprzątać miejsce pracy-

pochwalić za wykonana pracę. 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

  

 

 


