
 

 

Drogie Serduszka! Drodzy Rodzice! 

Propozycje aktywności na 1.06.2020r. 

 

Kochane  Serduszka! 

Dzisiaj jest szczególny dzień, Dzień Dziecka, święto wszystkich dzieci na całym świecie. 

To czas prezentów, życzeń i radości. 

 

1. Powitanie piosenką. 

Dzieci z rodzicami  siadają na dywanie  , Rodzice - Dzieci zaczynają piosenką, siedząc 

przed nimi: 

  

Wszyscy są, witam Was, na Dzień Dziecka już czas, jestem ja, jesteś ty, raz, dwa, trzy! 

 

2.Co się ukryło w kolorowym pudełku?: rozpoznawanie oraz nazywanie wybranych 

zabawek. 

  Kolorowe pudełko (przykryte), w którym znajdują się zabawki np. miś, lalka, samochód, 

książka, motocykl, pajacyk, piłka. Rodzice zapraszają dzieci, by usiadły wygodnie przed nimi. 

Na środku stawia pudełko. Proponuje dzieciom, aby spróbowały odgadnąć, co może 

znajdować się w środku. Dzieci swobodnie wypowiadają się, próbując znaleźć odpowiedź. 

Chętne dziecko (rodzeństwo) lub rodzic, które odgadnie, co jest w pudełku wyciąga jedną 

zabawkę. Swobodnie wypowiada się na jej temat. Zabawa trwa do momentu wyjęcia przez 

dzieci wszystkich obiektów. Następnie dzieci mogą się nimi pobawić. 

3. O jakiej zabawce mówię? 

  Zabawę rozpoczyna i prowadzi Rodzic krótko omawia charakterystyczne cechy jednej z 

zabawek.  

4. Rozmowa na temat Dnia Dziecka z wykorzystaniem zdjęć dzieci z rożnych krajów i 

kontynentów (Europy, Azji, Ameryki, Afryki, Grenlandii). Rodzic informuje dzieci, że w tym 

tygodniu, 1 czerwca, jest ich święto. Prezentuje zdjęcia dzieci różnych narodowości. Zwraca 

uwagę na ich wygląd, otoczenie,  w jakim się znajdują, zabawki, którymi się bawią itp. 

 



https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0 - My Dzieci Świata  

 

https://www.youtube.com/watch?v=EPuZO3vVfXM - Dzieci z różnych stron świata, ich domy 

i zabawy - prezentacja 

- Obrazki do pokolorowania z prezentacji Tipi, Afrykański domek, Chiński domek,                                                                                                                                                       

Europejski domek, Igloo  z prezentacji. 

Afrykański domek 

Chiński domek                       

                                                                                                                                                      

Europejski domek 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0
https://www.youtube.com/watch?v=EPuZO3vVfXM


Igloo 

Piosenka do wspólnego śpiewania. 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ - Śpiewające Brzdące – „Jesteśmy 

dziećmi ‘’ 

 

5. Słuchanie wiersza Danuty Gellnerowej Dzieci. 

Wszystkie dzieci 

na całym świecie 

są takie same – 

lubią skakać na jednej nodze 

i lubią zanudzać mamę. 

Wszystkie dzieci 

na całym świecie 

śpiewają wesołe piosenki 

i byle kamyk, 

i byle szkiełko 

biorą jak skarb do ręki. 

Podobno dzieci 

na całym świecie 

bywają niegrzeczne czasem, 

lecz to nie u nas, 

nie w naszym mieście – 

to gdzieś za górą, za lasem… 

Rozmowa na temat wiersza. Co lubią robić wszystkie dzieci? Co wy lubicie robić? Jakie są 

wasze ulubione zabawy i zabawki? 

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


Jakie piosenki lubią dzieci na całym świecie? Jaka jest wasza ulubiona piosenka? 

 

 

Karta pracy, cz. 2, nr 18 dla chętnych. 

 

Dzieci: 

słuchają imion odczytanych przez Rodzica  i je powtarzają, 

rysują drogi dzieci do piaskownicy, kolorują wiaderka zgodnie z instrukcją.  

 

 

 Przyjmijcie od nas życzenia z okazji Dnia Dziecka 

https://www.youtube.com/watch?v=V40mDOBZXHg 

Miłego, wesołego Dnia Dziecka, wychowawczynie !      

https://www.youtube.com/watch?v=V40mDOBZXHg

