
Drodzy Rodzice. Drogie „Rybki”. W tym tygodniu tematem 

przewodnim będzie: „DZIEŃ DZIECKA” 

 

   

Propozycja zabaw i aktywności 04.06.2020 

1.Drodzy Rodzice, Drogie Rybki zapraszam Was do wysłuchania piosenki   

pt.”10 Małych Indian” 

 

Rybki pobawcie się i poćwiczcie liczenie z małymi indianami. Od 1 do 10 a potem od 

końca - 10 do 1 i tak w kółko.  

Proszę wejść w link: https://www.youtube.com/watch?v=oNS6BeQRnZs 

2. Proponuję zabawę ruchową pt. „Spacer po linie”. 

Potrzebna będzie skakanka, woreczek z grochem lub niezbyt ciężka książka. 

Rozkładamy na podłodze skakankę, a dziecko próbuje chodzić po niej, nie tracąc 

równowagi. Łatwe? Na twój sygnał – klaśnięcie lub wybrane słowo – dziecko zmienia 

kierunek marszu lub zastyga w ruchu i stoi tak, aż znowu klaśniesz w dłonie. Też 

łatwe? Kładziemy na głowie dziecka woreczek z grochem, niech teraz spróbuje przejść 

po skakance. Jeśli macie dwie skakanki, możecie urządzić zawody i ścigać się z 

dzieckiem. 

3. Teraz zabawimy się w ćwiczenie logicznego myślenia: ,,Prawda – nieprawda” . 

Rodzic wypowiada różne zdania. Jeśli zdaniem dziecka zdanie jest prawdziwe, 

klaszcze, jeśli nieprawdziwe – tupie nogami. 

- Nikt nie może mnie zmuszać do robienia złych rzeczy. 

- Mogę zmusić kolegę, żeby grał w piłkę. 

- Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi. 

- Mam prawo do tajemnic i własnego zdania. 

- Mogę bawić się tylko z koleżankami, które wybierze ( imię dziecka) 

- Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić i bić. 

https://www.youtube.com/watch?v=oNS6BeQRnZs


4. Kochani zapraszam  Was do zabawy z patyczkami  (zapałkami) wg instrukcji. 

 

Potrzebne będzie 10 patyczków (zapałek) oraz kartka na której będziecie wykonywać 

polecenia Rodzica. Rodzic czyta polecenia a dzieci je wykonują . 

Ile patyczków mam? Policzę je zaraz sam. 

Dzieci przeliczają patyczki ( 10). 

A teraz ułożę 5 i dodam jeszcze 5.  

Na przeliczenie mam znowu chęć. 

Przeliczają dodane patyczki. 

Patyczki teraz się rozsypały,  

obok kartki pospadały. 

Dzieci przechylają lekko kartkę tak, aby spadło kilka patyczków.  

Przeliczają ile zostało, ile spadło, ile było. 

Z tych patyczków ułożę coś ładnego 

A ty podziwiaj koleżanko i kolego. 

 

Dzieci układają wymyślony przez siebie wzór, nazywają co ułożyli.  

                 POWODZENIA  

5. Zapraszam do zabawy paluszkowej pt. „Dwie ręce, dziesięć palców”. 

 

Propozycja zadań do wykonania: 

Karty pracy-Załącznik nr 1 



Załącznik nr 1 

 


