
Drodzy Rodzice i Gwiazdeczki 

W tym tygodniu temat przewodni to: „Święto dzieci” 

Oto propozycje zabaw. Zachęcamy (w miarę możliwości) do wykonania zadań. Będzie nam 

bardzo miło, jeśli podzielicie się zdjęciami jak wykonujecie swoje prace plastyczne i nie 

tylko. 

Piosenka: 

 ,,Wszystkie dzieci nasze” 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&v

ed=2ahUKEwjtsa7B8NXpAhVvkIsKHQCMCpMQ3ywwAHoECBEQBg&url=https%3A%2

F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dd_vuxQ-

9iVQ&usg=AOvVaw2g3mibVedLzDsnF4m_-S0I 

 

 

 

Praca plastyczna: 

Mój portret – narysuj siebie, ozdób ramkę według własnego pomysłu.  

Zabawy słownikowe: 

,,Dzieci z różnych krajów”  

Ma futerko z foki i zadarty nosek 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtsa7B8NXpAhVvkIsKHQCMCpMQ3ywwAHoECBEQBg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dd_vuxQ-9iVQ&usg=AOvVaw2g3mibVedLzDsnF4m_-S0I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtsa7B8NXpAhVvkIsKHQCMCpMQ3ywwAHoECBEQBg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dd_vuxQ-9iVQ&usg=AOvVaw2g3mibVedLzDsnF4m_-S0I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtsa7B8NXpAhVvkIsKHQCMCpMQ3ywwAHoECBEQBg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dd_vuxQ-9iVQ&usg=AOvVaw2g3mibVedLzDsnF4m_-S0I
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjtsa7B8NXpAhVvkIsKHQCMCpMQ3ywwAHoECBEQBg&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dd_vuxQ-9iVQ&usg=AOvVaw2g3mibVedLzDsnF4m_-S0I


To jest mały … (Eskimosek)  

Czarna skóra, loczki na głowie  

Jak się nazywa, kto mi powie…(Murzynek)  

 

Nosi kimono i mieszka na wyspie  

Jej nazwę znają dzieci wszystkie. (Japonka)  

 

Mieszka w pobliżu, to twój kolega  

Po szkole często ciebie odwiedza. (Polak)  

 

Słuchanie wiersza M. Brykczyńskiego  

,,O prawach dziecka”  

,,Niech się wreszcie każdy dowie 

I rozpowie w świecie całym  

Że dziecko to także człowiek 

Tyle że jest mały…” 

Rozmowa na temat wysłuchanego wiersza.  

 

Zabawy badawcze z mydłem i wodą  

Bańki mydlane – ćwiczenia oddechowe.  

Rozpuszczanie mydła w wodzie, próby puszczania baniek słomką.  

https://youtu.be/5hwCjXFDu8k 

 

Karta pracy 1  

https://youtu.be/5hwCjXFDu8k


 



Karta pracy 2 (połącz liniami rysunki zwierząt z cieniami)  

 

 

 

 

 



Karta pracy 3 (pokoloruj według wzoru)  

 

 

 

 

 

 



Słuchanie wiersza  

,,Chwalipięta” I. Suchorzewska  

 

- Patrzcie ! 

Mam sukienkę w prążki, 

Granatowe piękne wstążki… 

A wy nie!  

Mam pierścionek i korale, 

Aż pięć misiów i dwie lale… 

A wy nie!  

Mam akwarium i chomika,  

I zegarek, który cyka… 

A wy nie! 

I mam jeszcze szklane, nowe  

Kulki różnokolorowe… 

A wy nie!  

Tak się chwali, 

Tak się chlubi  

(nikt w przedszkolu jej nie lubi). 

Tak się chwali jak najęta ! 

Czemu? Bo jest chwalipięta  

A wy nie!  

 

Rozmowa na temat wiersza  

- Czym chwaliła się dziewczynka? 

- Jak nazywamy osobę, która tak się chwali?  

- a czy wy się chwalicie?  

Powtarzanie rymowanki  

My się nigdy nie chwalimy, 

Bo to brzydkie jest. 



Chwalipięty! Nie! Nie! Nie!  

 

JĘZYK ANGIELSKI 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2UcZWXvgMZE    zabawa  ruchowa:  dziecko wykonuje 

odpowiednie ruchy pokazane w piosence  (tańczy/podskakuje/obraca się.. itp.)  Na słowa 

„freeze”- zamarza=  zatrzymuje się 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA  utrwalanie liczebników od  1- 10; nauka 

liczebników 11-20; dziecko wymieniając liczebniki  wykonuje podskoki lub klaszcze w 

dłonie 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2UcZWXvgMZE
https://www.youtube.com/watch?v=D0Ajq682yrA

