
Kochane „Pszczółki”, drodzy Rodzice! 

 

W tym tygodniu, bardzo dla nas ważnym - Świętujemy Międzynarodowy Dzień Dziecka! 

 

 
 

Z tej okazji życzymy naszym kochanym maluszkom duuużo radości i spełnienia marzeń. 

Ściskamy Was Kochani bardzo mocno i przesyłamy moc buziaczków  

 

 

PONIEDZIAŁEK  - 01.06.  

 

Jak zawsze z rana zdrowa porcja ruchu.  Wiemy jak bardzo dzieci lubią spędzać czas z 

rodzicami, dlatego specjalnie dla Was, w tym wyjątkowym dniu proponujemy Wam zabawę 

muzyczno – ruchową: „Zabawy z mamą” 

https://www.youtube.com/watch?v=Bwi8nn9dB1g 

 

Posłuchajcie piosenki Kolorowe dzieci -Majki Jeżowskiej, połączonej z prezentacją na 

temat dzieci z różnych stron świata.  Z filmiku dowiecie się jak wyglądają dzieci na całym 

świecie, jaki mają kolor skóry, jak się ubierają, jak mieszkają. Miłego słuchania i 

oglądania.   https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4 

 

 

Wiemy jak bardzo lubicie zabawy balonikami, dlatego proponujemy Wam zabawę  

z wykorzystaniem balonika – wykonajcie zabawkę „Gniotka”. Jak ją wykonać pokazuje 

filmik: 
https://www.youtube.com/watch?v=2Asv1QetBms&feature=share&fbclid=IwAR1YDS4_

TzlireOaSbG2MUZvUf5iTHyO8nrb4eQaBxRPfULRvwSG1EBN8-4 

 

 

 

Jeśli macie ochotę możecie pokolorować również obrazek: 

https://www.youtube.com/watch?v=Bwi8nn9dB1g
https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4
https://www.youtube.com/watch?v=2Asv1QetBms&feature=share&fbclid=IwAR1YDS4_TzlireOaSbG2MUZvUf5iTHyO8nrb4eQaBxRPfULRvwSG1EBN8-4
https://www.youtube.com/watch?v=2Asv1QetBms&feature=share&fbclid=IwAR1YDS4_TzlireOaSbG2MUZvUf5iTHyO8nrb4eQaBxRPfULRvwSG1EBN8-4


 
 

 

 

 

W związku z tym, iż dzisiaj jest Kochani Wasze święto i gdyby to było tylko możliwe, 

zabralibyśmy Was na cudowną wycieczkę, jednak niestety możemy Was zabrać tylko 

wirtualnie. W związku z tym, zapraszamy Was na spektakl „Misiowe opowieści”. Wygodnie 

sobie siądźcie i zapraszamy do obejrzenia: 

https://www.youtube.com/watch?v=PfG7rfKXKrk&fbclid=IwAR1ekaSiETHVRKb8kVTB4P

PfavtCMuBf3SXSLIdV62y7TIFyfmiUzQBLliA 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PfG7rfKXKrk&fbclid=IwAR1ekaSiETHVRKb8kVTB4PPfavtCMuBf3SXSLIdV62y7TIFyfmiUzQBLliA
https://www.youtube.com/watch?v=PfG7rfKXKrk&fbclid=IwAR1ekaSiETHVRKb8kVTB4PPfavtCMuBf3SXSLIdV62y7TIFyfmiUzQBLliA


WTOREK – 02.06.  

 

Zabawa ruchowa na dzisiaj to „Piosenki dla dzieci - Gimnastyka Fruzi” 

https://www.youtube.com/watch?v=47jquUszRas 

 

Proponujemy Wam wysłuchanie wiersza Danuty Gellnerowej Dzieci. Poproście kogoś 

bliskiego o przeczytanie wierszyka, następnie porozmawiajcie na temat dzieci różnych 

narodowości. Jak myślicie, jakie są ich ulubione zabawy?  

 

Danuta Gellner 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. 

 

A jaka jest wasza ulubiona zabawa? Może zabawa ruchowa z rodzicami?                                           

Proponujemy zabawę wg E. Jacobson pt. „Spacer” Spróbujmy pospacerować na 

siedząco. Rodzice pokazują jak się to robi, a dzieci naśladują.  

 

- Wyruszamy na drogę (uderzamy dłońmi płasko o uda, naśladując odgłosy chodzenia – 10s.)                                                                

- Teraz trochę pobiegniemy (szybciej uderzamy).                                                                                                     

- Wyprzedza nas jeździec na koniu (wyklepujemy rytm galopującego konia).                                                            

- Przechodzimy przez most (bijemy pięściami w pierś).                                                                                                   

- Na brzegu lasu widzimy sarenkę, skradamy się po cichutku, żeby jej nie spłoszyć (czubkami 

palców dotykamy ud).                                                                                                                                                         

- Zaczyna wiać wiatr, silniejszy huragan (wydmuchujemy powietrze, naśladując gwizd 

wiatru).                                         

- Sarenka ucieka wielkimi skokami (uderzamy mocno dłońmi w uda).                                                                                        

- Wracamy powoli do domu, niektórzy są zmęczeni i wloką się na końcu, szurając nogami 

(dłonie udają wolne kroki). 

 

Na koniec dnia, jeśli macie ochotę to pokolorujcie wybrany obrazek.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=47jquUszRas


 
  

 

ŚRODA- 03.06. 

Dziś proponujemy Wam zabawę muzyczno-ruchową w wykonaniu Śpiewających Brzdąców - 

Muzyczne stop!   https://www.youtube.com/watch?v=dqk_IongIzI 

 

„Nakrywamy do stołu” zabawa matematyczna, posługiwanie się liczebnikami głównymi, 

porównywanie liczby elementów.  

Propozycja tej zabawy to po prostu pomoc Waszym rodzicom w nakryciu stołu do posiłku. 

Przy okazji policzcie ile ułożyliście na stole łyżek, widelców, noży, czy talerzy. Spróbujcie 

porównać, czego jest więcej, a czego mniej. 

 

Śpiewające Brzdące zapraszają Was także do matematycznej wyliczanki - Jeden, dwa i trzy.       

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

 

Zachęcamy do wykonania poniżej karty pracy: 

https://www.youtube.com/watch?v=dqk_IongIzI
https://www.youtube.com/watch?v=Qxaf_udSzng


 
 

 

 

CZWARTEK - 04.06. 

Zabawa ruchowa na dziś, to „Zabawy z dzieckiem w domu - ćwiczenia w dwójkach” 

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4 

 

Posłuchajcie piosenki w wykonaniu Śpiewających  Brzdąców - Jesteśmy dziećmi. 

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

                                                                                                

Pobawcie się,  potańczcie,  spróbujcie pograć na instrumentach jakie macie w waszych 

domach lub poklaszczcie do słów i melodii piosenki. Może do zabawy przy piosence 

wykorzystacie baloniki? 

Miłej zabawy!   

A może zaśpiewacie nam jakąś Waszą ulubioną piosenkę? Bardzo prosimy…….    

i czekamy na Wasze nagrania!   

 

PIĄTEK  -05.06.  

Rano na poranną gimnastykę zapraszają Was Śpiewające Brzdące – „Ja lubię tańczyć” 

https://www.youtube.com/watch?v=XvuDlPP0qS4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FacAJxiIzh4
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ
https://www.youtube.com/watch?v=XvuDlPP0qS4


Dziś proponujemy Wam różne zabawy plastyczne. Może spodoba Wam się „Magiczny 

rysunek”– z wykorzystaniem ręcznika papierowego, mazaków i wody. Jak się bawić ilustruje 

film:  

 

https://pl.pinterest.com/pin/652247958521945785/sent/?invite_code=ffcd3915f16f4b91848f4

0f66b4cbd55&sender=652248095941377491&sfo=1 

 

 

A może wolicie wykonać własną zabawkę z różnych materiałów plastycznych. Inspiracją 

może będzie dla Was filmik: 

https://www.facebook.com/KidsArtnCrafts/videos/2888082381283140/UzpfSTEwMDA0

OTAxNDY3NjQ2NToxMzE2MjIzNjg0ODE1ODU/ 

 

Wspaniałego tygodnia i cudownych zabaw!!!!  

https://pl.pinterest.com/pin/652247958521945785/sent/?invite_code=ffcd3915f16f4b91848f40f66b4cbd55&sender=652248095941377491&sfo=1
https://pl.pinterest.com/pin/652247958521945785/sent/?invite_code=ffcd3915f16f4b91848f40f66b4cbd55&sender=652248095941377491&sfo=1
https://www.facebook.com/KidsArtnCrafts/videos/2888082381283140/UzpfSTEwMDA0OTAxNDY3NjQ2NToxMzE2MjIzNjg0ODE1ODU/
https://www.facebook.com/KidsArtnCrafts/videos/2888082381283140/UzpfSTEwMDA0OTAxNDY3NjQ2NToxMzE2MjIzNjg0ODE1ODU/

