
 

Witamy Was w czerwcowy  

poniedziałek! 

 

Dziś mamy nowy miesiąc-czerwiec i wyjątkowy dzień 

– Dzień Dziecka. 

 

 

 

 

Kochane Dzieci!!! 

Wszystko co było Waszym marzeniem, 

co jest i będzie w przyszłości. 

Niech nie uleci z cichym westchnieniem 

lecz NIECH SIĘ SPEŁNI W CAŁOŚCI. 

 

Ciocia Basia Ciocia Marlena 



W tym tygodniu spędzimy wesoło czas odkrywając jak ważna jest aktywność ruchowa dla 

zdrowia, poznacie różne dyscypliny sportowe. 

Temat tygodnia to: „Jak zostać sportowcem”.  

                       Propozycja zajęć 01.06.2020 R. - poniedziałek 

Temat: Jestem dzieckiem. 

Cele: 

- uświadomienie dzieciom, iż dziecko to także człowiek – tyle tylko, że mały; 

- zwrócenie uwagi na to, iż prawami dziecka wiążą się także obowiązki 

 

Zabawa na powitanie 

Gdy dzieci chcą przywitać się (machamy rękami) to dzień dobry mówią 

Wszystkim (mówią dzień dobry). Uśmiech  

miły posyłają (uśmiechamy się) prawą ręką pomachają (machamy prawą ręką). 

 

 

 

 Słuchanie wiersza pt. „Jestem dzieckiem” 

Doroty Kossakowskiej 

Jestem dzieckiem i lubię się bawić. 

Bardzo chętnie poznaję świat. 

Mam przyjaciół i ważne sprawy, 

Chociaż jeszcze niewiele mam lat. 

Tak jak każdy chcę być szczęśliwy, 

Mieć malutkie i wielkie marzenia.                                                               

I codziennie z radością oglądać 

Jak nasz świat bardzo szybko się zmienia. 

Chcę mieć prawo do nauki, spokoju, 

Bezpieczeństwa w szkole i w domu. 

Chcę też wierzyć, że nigdy nic złego 

Nie stanie się nikomu. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



 

Rozmowa na temat wiersza: 

- Co lubi robić dziecko? 

- Czego pragnie? 

-Jakie prawa chce mieć dziecko? 

- W co chce wierzyć ? 

                    - Jakie ma obowiązki ? 

 

 

Zabawa ruchowa „Na ziemi zostaje” 

Cel: Kształtowanie szybkiej reakcji  na sygnał słowny, spostrzegawczość  (link poniżej) 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4&t=15s 

 

 

Zabawa słowna „ Dokończ zdanie”. 

Dziecko kończy rozpoczęte zdania: 

 

Kiedy jest mi wesoło to… 

Kiedy jestem zły to… 

Kiedy jest mi smutno to… 

                      Kiedy się boje to… 

 

 

Piosenka „Jesteśmy dziećmi” dzieci wykonują własny  układ taneczny : 

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

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S5TFdKc6TB4&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ


Dzieci z różnych stron świata - filmik 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0  

 

 

 

Zagadka 

Ma zawsze czas dla drugiej osoby. 

Jest  razem z nami w chwilach wesołych 

i smutnych. 

To ktoś z kim dobrze jest się bawić, śmiać się                                                                  

i rozmawiać . 

Lubi czasem miłe niespodzianki sobie sprawiać. 
                                                                                                

                                                                            PRZYJACIEL 

 

Ćwiczenia graficzne: „Latawiec dla przyjaciela”( zał. 1) 

 

KOCHANE  ŻYCZYMY WAM 

RADOSNEGO ŚWIĘTOWANIA DNIA DZIECKA.  

Do wtorku. Pozdrawiamy. 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0


 


