
Drogie  „Kangurki” w tym tygodniu zapraszamy Was do wspólnej zabawy związanej z Dniem 

Dziecka. Mamy dla Was propozycje wielu ćwiczeń, piosenek i zabaw. Życzymy powodzenia. 

 

 

 

 

PONIEDZIAŁEK(01.06.2020) 

 

Na początek zapraszamy Was do obejrzenia prezentacji dotyczącej tematyki dzieci z różnych stron 

świata.(prezentacja zostanie przesłana na grupowego messengera) Mamy nadzieję, że będzie to 

dobra okazja do rozmowy wspólnie z rodzicami na temat treści w niej zawartych. 

 

 

 

Drogie Kangurki zapraszamy Was też do tanecznej zabawy z balonami ! 

 

Tańce w parach z balonami,-zabawa chyba wszystkim znana - dzieci tańczą wspólnie z rodzicami 

lub rodzeństwem między nimi jest balonik, który nie może spaść na ziemię. Nie wolno trzymać go w 

ręce. Rodzic podaje różne części ciała, między które będzie trzeba dać balon, np. między brzuchami, 

plecami, czołami, kolanami itp. Udanej zabawy Kangurki ! 

 



 

WTOREK(02.06.2020) 

Witamy Was Kochane Kangurki .Zapraszamy Was dzisiaj do wspólnych ćwiczeń oraz zabaw. Na 

rozpoczęcie Dnia proponujemy Wam połączenie w pary bliźniaków. Powodzenia. 

 

 



Zabawa ruchowa na dziś to „Gazetowe zabawy” 

 

Do dzisiejszych naszych zabaw i ćwiczeń będzie potrzebna Wam gazeta. Jak znajdziecie już gazetę 

w domu zapraszam do zabawy. 

1. Dziecko biega swobodnie po pokoju przy dźwiękach dowolnej muzyki, gdy dźwięk umilknie 

wykonuje polecenia: 

            -podejdź do gazety skradając się                                                                              

            -podejdź do gazety skacząc jak piłeczka 

            -podejdź do gazety tupiąc -podejdź do gazety skacząc na jednej nodze 

            -podejdź do gazety na czworakach 

 

Na zakończenie dzisiejszego Dnia zapraszamy Was do obejrzenia filmiku  edukacyjnego dotyczącego 

praw dziecka. Do zobaczenia ! 

 

                                https://www.youtube.com/watch?v=80lISAvoqT8 

 

 

ŚRODA(03.06.2020) 

Witamy Was Drogie Kangurki na sam początek dnia proponujemy Wam wzięcie udziału w zabawie 

ruchowej. 

 

Zabawa ruchowa  „Mały człowiek”.                        

 

Dzieci ilustrują ruchem treść wiersza: 

Mały człowiek, duża sprawa.(dziecko przykuca, wstaje i zatacza rękami koło) 

Mały człowiek ma swe prawa.(dziecko rękami wskazuje na  siebie) 

Strzegąc praw tych należycie,(dziecko krzyżuje ręce i przykłada je do siebie) 

układamy dziecku życie.(dziecko klaszcze, a następnie wita się przez podanie ręki z rodzicem). 

 

 

Zabawa klasyfikacyjna „Kolorowe klocki” – klasyfikowanie klocków ze względu na wielkość - 

dzieci otrzymują od rodziców klocki (małe i duże). Na słowa rymowanki: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=80lISAvoqT8


Dużo klocków w koszu mamy                                                                               

wszystkie (lub jeden, dwa, trzy…) małe/duże wyciągamy. 

I do pojemnika wkładamy. 

 

Na sam koniec Dnia mamy dla Was propozycje pokolorowania obrazka według własnego uznania. 

 

 

CZWARTEK (04.06.2020) 

 

 

Kochane Dzieci dzisiejszego Dnia zapraszamy Was do wysłuchania piosenki pt. „Jesteśmy dziećmi” 

                            

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

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ
http://wegemaluch.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1390:dzien-matki-i-dziecka-zaproszenie&catid=113:newsy&Itemid=411
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Drogie Kangurki policzcie dzieci i połączcie je z odpowiednią liczbą. Powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

PIĄTEK(05.06.2020) 

Zapraszamy Was Kochane Kangurki do pokolorowania, ozdobienia rysunku. 😊 

Technika dowolna (malowanie, rysowanie, kolorowanie, wyklejanie)        



 

 

A na sam koniec zachęcamy Was Drogie dzieci do obejrzenia bajeczki  😊 

                        

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

 

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

