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Publiczne Przedszkole „Familijna Rosocha” 

Materiał zajęć do nauczania zdalnego 

GRUPA 1 (5,6latki)  

GRUPA 2 (3,4latki)  

Wszystkie dzieci nasze są (01.06 – 05.06.2020r.)  

Opracowały: Aneta Kowalska, 

                        Karolina Kierzkowska 

Podane poniżej linki można skopiować do przeglądarki, aby obejrzeć zaproponowane 

przeze mnie materiały. 

Propozycja zadań i zabaw: 

01.06 

PONIEDZIAŁEK: 
Część I 

1. „Pokaż proszę” – powitanka poranna – czytamy rymowankę, a dziecko pokazuje i robi 

to, o czym mówimy 

Pokaż proszę, gdzie masz oczy, 

gdzie masz uszy, 

a gdzie nos, 

pokaż rękę, 

pokaż nogę, 

gdzie na głowie rośnie włos? 

podnieś rękę 

tupnij nogą 

kiwnij głową „tak” lub „nie” 

klaśnij w ręce 

skocz do góry 

i uśmiechnij się! 

2. Śniadanie na Dzień Dziecka – Przygotowujemy śniadanie niespodziankę, w linku 

poniżej propozycja: 

https://www.wysmakowane.pl/przepisy/puszyste-placki-jogurtowe/ 

 

https://www.wysmakowane.pl/przepisy/puszyste-placki-jogurtowe/
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Część II 

1. „Dzień Dziecka” – pogadanka – pytamy dziecko, czy wie, jakie jest dziś święto. Dziecko 

pokazuje dzisiejszy dzień w kalendarzu i mówi, że dziś jest 1 czerwca czyli Dzień Dziecka. 

Następnie pytamy: 

 Co to znaczy „być dzieckiem”? 

 Czy lubisz być dziećmi? Dlaczego tak/nie? 

 Po co jest Dzień Dziecka? 

Tłumaczymy, że to okazja, by tego dnia dzieci traktować szczególnie, pamiętać o nich, ale też 

by dorośli rozmawiali między sobą o tym, co zrobić, by dzieciom na całym świecie żyło się 

lepiej. 
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2. „Prawa i obowiązki” – słuchanie wiersza U. Kowalskiej – dziecko słucha uważnie 

czytanego wiersza: 

Prawa i obowiązki 

Nie wiem czy ci ktoś powiedział, 

byś o swoich prawach wiedział? 

Chciałbym, lecz co znaczy prawo? 

Już wyjaśniam, bijąc brawo, 

za twoje mądre pytanie. 

W odpowiedzi dam zadanie. 

Prawo przywilejem nazwiesz, 

bo dostaniesz, co zapragniesz. 

Pomyśl, co tobie funduje? 

Dzięki niemu nie głoduję. 

Małym zwą mnie, lecz człowiekiem. 

Nie zagraża mi nikt biciem. 

I codziennie dobrze życzy, 

cicho mówi, a nie krzyczy. 

Źle coś zrobię, to tłumaczy, 

mądre granice wyznaczy. 

A ty wiesz, co to granice? 

Znam z bajki chytrą lisicę, 

cicho sobie w lesie siedzi, 

czeka na niesforne dzieci. 

A kiedy je w łapy schwyci, 

tylko krzyk po lesie leci. 

Sam nie mogę iść do lasu, 

las granicą jest do czasu, 

aż podrosnę i zrozumiem, 

co już wiem, czego nie umiem? 

Obowiązki poznaj teraz, 
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chyba znany ci ten wyraz? 

Dziś wymienię najważniejsze, 

sam odkryjesz te ciut mniejsze: 

Jeść skończyłeś, to zaczynaj, 

do kuchni znosić naczynia. 

Po zabawie, sprzątnij klocki. 

Umyj ząbki, uczesz loczki. 

Ładnie odłóż swe ubranko, 

na stoliczek lub krzesełko. 

Zapamiętaj wszystko ładnie, 

swoje prawa znaj dokładnie, 

może staną się podporą, 

nawet znać je – to już sporo! 

Następnie  rozmawiamy z dzieckiem na temat treści wiersza i doświadczeń własnych dziecka: 

 O czym był ten wiersz? 

 Czym są prawa? 

 Jakie prawa zostały wymienione w wierszu? 

 Czym są obowiązki? 

 Jakie obowiązki zostały wymienione w wierszu? 

 Czy masz jakieś obowiązki? Jakie w domu, jakie w przedszkolu? 

 Po co nam prawa i obowiązki? Czemu mamy je znać? 

Kolejno  wyjaśniamy dziecku, że prawa i obowiązki są po to, by wszystkim lepiej się wspólnie 

żyło. Prawa to to, co nam się należy, co zostało zapisane w Konstytucji, czyli najważniejszych 

dokumencie państwowym, a jeśli nie jest to spełniane to możemy się z tym zgłosić do sądu. 

Obowiązki natomiast to to, co my mamy zrobić, dać od siebie. One również pomagają nam 

lepiej żyć w społeczeństwie. Musimy znać prawa, by nikt nie zrobił nam krzywdy, by nie 

pozwalać sobie na złe traktowanie. Prawa dziecka są spisane w Konwencji Praw Dziecka, a za 

ich nieprzestrzeganie obowiązują kary. Istnieją również organizacje takie jak UNICEF, które 

dbają o to, by były one przestrzegane, starają się odkrywać przypadki łamania praw dziecka i 

wyciągać z nich konsekwencje. 
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3. „Kolorowe prawa” – zabawa ruchowa – kładziemy  na podłodze  kartkę zieloną i 

czerwoną (w odstępach). Dziecko porusza się swobodnie do piosenki „Jesteśmy dziećmi” 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ , gdy muzyka zostanie wyciszona, 

czytamy zdanie. Jeśli są one prawdziwe to dziecko ustawia się przy zielonej kartce, a jeśli 

nie – przy czerwonej. Po sprawdzeniu poprawności wykonania zadania i wyjaśnieniu, 

znów włączamy muzykę, a dziecko swobodnie poruszają się po dywanie. 

 Mam prawo uderzyć kolegę, kiedy on mnie uderzył. 

 Mam prawo płakać, kiedy jest mi bardzo smutno. 

 Mam prawo nic nie robić na zajęciach zawsze, kiedy mam na to ochotę. 

 Mam prawo bawić się z kim chcę. 

 Mam prawo zaglądać do cudzych szuflad. 

 Mam prawo powiedzieć, że mam zły humor. 

 Mam prawo do kontaktów z mamą i tatą, nawet gdy rodzice nie mieszkają razem. 

 Mam prawo zniszczyć rysunek kolegi/koleżanki, jeżeli mi się nie podoba to, co 

namalował/a lub jestem zły. 

 Mam prawo do zabawy po zajęciach. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ
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4. Zabawa dla dzieci – eksperymentowanie z kolorami: 

https://dzieciakiwdomu.pl/2016/04/eksperymentowanie-z-kolorami-zabawa-dla-dzieci.html 

 
Część III 

Propozycja zajęć popołudniowych od cioci Karoliny 

1. Słuchanie wiersza „Prawa dziecka” R. Sobik 

Po wysłuchaniu utworu dziecko może spróbować wymienić prawa, o których mówiły 

zwierzątka. 

Prawa dziecka 

Jestem sobie mały Krzyś, chcę Wam opowiedzieć dziś, 
o zwierzątkach i ich prawach, o przyjaźni i zabawach. 

Tygrys z bajki o Puchatku, nie tym o misiu Uszatku, 
sam chce załatwiać swe sprawy, bo ma prawo do zabawy. 

Bardzo mądra Pani Sowa, o której tu będzie mowa, 
lubi bajki do czytania i prawo do swego zdania. 

Prosiaczek chce być bezpieczny, bo jest przecież bardzo grzeczny, 
smutek innych wciąż go złości, bo ma prawo do radości. 

Królik jak każde stworzenie, swoją pracę chce mieć w cenie, 
po trudnym i ciężkim dniu, ma prawo do chwili snu. 

Kłapouchy zaś wiecznie smutny, narzeka, że jego los jest okrutny, 
i on prawo ma do tego, że smutek może dopaść każdego. 

Puchatek o pomoc prosi, brak słodyczy ciężko znosi, 
jakie będą tego skutki, kiedy rozum ma malutki? 

I to też jest prawo jego, choć niezrozumiałe dla każdego, 
Krzysio już zmęczony mówi, dziecka prawem to co lubi. 

https://dzieciakiwdomu.pl/2016/04/eksperymentowanie-z-kolorami-zabawa-dla-dzieci.html
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Tam miłość, radość, zabawa, gdzie dziecko ma swoje prawa, 
tam się cieszą i radują, wspólnie uczą i szanują. 

Nieważne czyje to dzieci, słonko jednakowo dla wszystkich świeci, 
dla tych z bajek i z przedszkola, z podwórka lasu i pola. 

2. „Dziecięce przyjemności” – ćwiczenie grafomotoryczne 

Sprawdź jaką zabawkę dostało w prezencie każde dziecko. 
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02.06. 

WTOREK: 

Część I 

1. Poranna zabawa ruchowa z „Pipi i Myszką Minnie” 

https://www.youtube.com/watch?v=H0I1BRT3N7M 

Część II 

1. „Skąd jestem?” – zabawa dydaktyczna – nauczycielka pyta dzieci, na jakim kontynencie 

mieszkamy i pokazuje go na mapie świata. Potem pyta o nazwy pozostałych 

kontynentów. Następnie rozkłada na dywanie karty obrazkowe przedstawiające 

mieszkańców Afryki, Azji oraz Ameryki i prosi dzieci o zastanowienie się gdzie dana 

postać może mieszkać. Potem dzieci przypinają postaci w odpowiednim miejscu na 

mapie i próbują je nazwać /nauczycielka nazywa. Kolejno nauczycielka prezentuje karty 

obrazkowe przedstawiające tradycyjne domy. Dzieci próbują przyporządkować 

mieszkania do mieszkańców – przypinają je na mapie. Kolejno nauczycielka pyta dzieci, 

co wiedzą o krajach i życiu na poszczególnych kontynentach. Po wysłuchaniu odpowiedzi 

dzieci, uzupełnia ich informacje i mówi, że nie wszędzie na tych kontynentach dzieci tak 

się ubierają i mieszkają w takich domach. W dzisiejszych czasach tradycyjne stroje i 

mieszkania spotyka się już je rzadko. 

– Indianie – to tubylcze ludy obu Ameryk. Ich nazwa pochodzi z pomyłki Krzysztofa Kolumba 

– gdy przypłynął on do Ameryki, myślał, że jest w Indiach i nazwał ich mieszkańców 

Indianami. Pióropusze Indian były przeznaczone tylko dla tych najbardziej walecznych i 

różniły się one ze względu na plemię. Indianie przemieszczali się wraz ze swoim tipi – 

namiotami na drewnianej konstrukcji, przykrytej skórą. Na początku ich bronią były łuki i 

włócznie. Indianie zaliczani są do rasy żółtej. 

https://www.youtube.com/watch?v=H0I1BRT3N7M
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– Eskimosi – to mieszkańcy Arktyki. Aktualnie mówi się „Inuici”, nazwa „Eskimos” jest dla 

nich obraźliwa. Jedzą głównie mięso zwierzęce, np. renifery czy foki. Zajmują się więc 

polowaniami, często małe dzieci towarzyszą w tym swoim tatusiom. Głównie poruszają się 

tam łodziami, a w okresie zimy skuterami śnieżnymi i saniami, które powożą psy husky. Nie 

mieszkają już w igloo, ale kolorowych domkach. Igloo służy za mieszkanie podczas wypraw 

łowieckich. Mają jasną cerę, ciemne włosy i wąskie oczy. Dziś ubierają się już nie tylko w 
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skóry, gdyż mają dostęp do tego, co jest na całym świecie, ale potrzebują tego, co 

najcieplejsze. Inuici zaliczani są do rasy żółtej. 

 

 

– Afrykańczycy – mieszkańcy Afryki mają ciemną skórę, bujne, ciemne, kręcone włosy, duże 

usta. Ich domy budowane są z trawy, gliny, gałezi. W Afryce zazwyczaj jest gorąco i brakuje 

wody, po którą Afrykańczycy muszą chodzić bardzo daleko. W związku z tym, że jest tam 

bardzo gorąco i sucho występuje wiele chorób i brakuje jedzenia. Rosną tam np. banany. 

Zamieszkują tam dzikie zwierzęta, jak lew czy tygrys. Afrykańczycy zaliczani są do rasy 

czarnej. 
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– Azjaci – mieszkańcy Azji -  tradycyjny strój chiński to kimono, możemy też spotkać 

wachlarze oraz chińskie czapeczki. Azjaci wyróżniają się ciemnymi włosami, skórą w odcieniu 

żółtym i skośnymi oczami. Jedzą pałeczkami, a do dań dodawany jest głównie ryż. 

Najbardziej znanym Azjatyckim zwierzęciem jest Panda. Chińczycy wymyślili latawce i 

domino. Azjaci zaliczani są do rasy żółtej. 
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Następnie podsumowujemy i wyjaśniamy dziecku, że chociaż różnimy się wyglądem to 

jesteśmy takimi samymi ludźmi i mamy te same potrzeby. Wszędzie ludzie potrzebują 

jedzenia, picia, zdrowia, ubrań, miłości, a dzieci na całym świecie chcą się bawić i chcą być 

kochane. 

2. Ćwiczenie spostrzegawczości – „Dzieci świata” 

https://view.genial.ly/5eca59e2f3aac90d34a37c23 

3. „Wszystkie dzieci nasze są” – zabawa ruchowa –  włączamy piosenkę „Wszystkie dzieci 

nasze są ” i tańczymy wspólnie z dzieckiem. 

https://www.youtube.com/watch?v=HnssMcCpO70 

https://view.genial.ly/5eca59e2f3aac90d34a37c23
https://www.youtube.com/watch?v=HnssMcCpO70
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4. „Na Grenlandii” – zabawa matematyczna – rozkładamy na podłodze wymieszane 

obrazki igloo z numerami od 1 do 4/5 – dzieci młodsze, od 1 do 10 – dzieci starsze. 

Dziecko wykonuje następujące zadania: 

Dzieci młodsze: 

 Ułóż igloo w kolejności od 1 do 4/5. 

 Wskaż trzecie/ ostatnie/ przed ostatnie/ drugie igloo z kolei. 

 Na które igloo z kolei wskazuję? 

 Podczas ocieplenia dwa igloo roztopiły się. Zabierz dwa igloo. Ile pozostało?  

 Jedno igloo było źle zbudowane i się zawaliło. Zabierz jedno igloo. Ile zostało? 

 Inuici odbudowali dwa igloo. Ile ich teraz jest? Dołóż dwa igloo. 

Dzieci starsze: 

 Ułóż igloo w kolejności od 1 do 10. 

 Wskaż trzecie/ piąte/ przed ostatnie/ drugie igloo z kolei. 

 Na które igloo z kolei wskazuję? 

 Podczas ocieplenia dwa igloo roztopiły się. Zabierz dwa igloo. Ile pozostało?  

 Jedno igloo było źle zbudowane i się zawaliło. Zabierz jedno igloo. Ile zostało? 

 Inuici odbudowali dwa igloo. Ile ich teraz jest? Dołóż dwa igloo. 

Obrazki igloo można przygotować samodzielnie, albo wydrukować poniższe: 
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Część III 

Propozycja zajęć popołudniowych od cioci Karoliny 

2. „Kolorowe dzieci” – słuchanie piosenki Majki Jeżowskiej połączone z oglądaniem zdjęć 

dzieci z różnych stron świata. 
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Po wysłuchaniu piosenki spróbuj wymienić nazwy trzech lub więcej miejsc, z których 

pochodziły dzieci. Powodzenia! 

 

 

 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4  

3. „Kubuś Puchatek i przyjaciele” – układanie puzzli online 

Pod podanym linkiem znajduje się układanka z mieszkańcami Stumilowego Lasu. Wystarczy 

dobrze przyjrzeć się obrazkowi i nanieść na niego odpowiednie elementy rozsypanych puzzli. 

 

 

 

 

Link do układanki: https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/bajki/123782-k%C5%82apouchy  

03.06 

ŚRODA: 

Część I 

1. Taniec swobodny do znanej dzieciom piosenki – „Piosenka o prawach dziecka” 

       https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4 

Część II 

2. „Osoba z niepełnosprawnością” – pogadanka – jeżeli mamy możliwość kładziemy przed 

dzieckiem pocięty na części znak drogowy oznaczający miejsce parkingowe dla osoby z 

niepełnosprawnością, jeżeli nie pokazujemy dziecku ten znak. Prosimy dziecko, by go 

ułożyło, a następnie pytamy: 

– Co to jest? 

– Co oznacza ten znak? 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4
https://puzzlefactory.pl/pl/puzzle/graj/bajki/123782-k%C5%82apouchy
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4
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– Gdzie możemy go spotkać? 

 

 

 

Wyjaśniamy dziecku, że jest to miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością i 

najczęściej jest zlokalizowane najbliżej wejścia do danego budynku. Następnie pyta 

dzieci: 

– Kim jest osoba z niepełnosprawnością? 

– Czym ona różni się od nas, gdy jesteśmy chorzy? 

Wyjaśniamy, że schorzenie, które ma ta osoba, ogranicza jej życie. Często uniemożliwia 

naukę czy pracę w sposób trwały, tj. może nigdy nie minąć czyli nie da się z tego 

wyleczyć. 

3. "Różne oblicza niepełnosprawności"- praca z obrazkiem. 

Określanie rodzajów niepełnosprawności- odwołanie się do doświadczeń osobistych 

dziecka. 

Praca z obrazkiem. Wskazywanie i nazywanie rodzajów niepełnosprawności. 
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http://4.bp.blogspot.com/-xdSBL-nUWb4/Vl3-fO6q-vI/AAAAAAAAHIc/ClIUIni-9FM/s1600/3.jpe
http://4.bp.blogspot.com/-CPQHkaN7xPQ/Vl3-fDZj81I/AAAAAAAAHIU/iER2tXSxBmU/s1600/4.jpe
http://2.bp.blogspot.com/-L_aMQr-FYAg/Vl3-fe0zVwI/AAAAAAAAHIg/ilAB_Nf1b1s/s1600/6.jpe
http://1.bp.blogspot.com/-dT0wAMqSKvI/Vl3-ftOZANI/AAAAAAAAHIo/0rYqll16mKk/s1600/phpThumb_generated_thumbnailjpg.jpe
http://2.bp.blogspot.com/-Yq6Jr0vqwCM/Vl3-fIfTrKI/AAAAAAAAHIY/PCYX9Laq3XI/s1600/5.jpe
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5. " Jak by to było gdyby..."- zabawy umożliwiające doświadczenie problemów osób 

niepełnosprawnych. 

- Drugą ręką 

Dziecko podejmuje próbę narysowania człowieka ręką, którą na ogół się nie posługuje. 

- Tor przeszkód 

Zabawa w parze. Zasłaniamy dziecku oczy chustą. Druga osoba ma za zadanie bezpiecznie 

przeprowadzić "osobę niewidomą" do mety. Po wykonaniu zadania,  następuje zamiana ról. 

- Tor przeszkód- zabawa z rekwizytem. 

Dziecku zawiązuje się oczy oraz wręcza laske gimnastyczną/ kijek. Przedszkolak musi przejść z 

jednego końca pokoju/pomieszczenia na drugi, omijając przeszkody poprzez wyczucie ich za 

pomocą laski/kijka. 

- Podążaj za głosem 

Dziecko z przepaską na oczach, porusza się zgodnie z instrukcją ( dwa kroki do przodu, krok w 

lewo, trzy kroki do przodu...itp.) 

- Kalambury  

Dziecko próbuje przekazać innej osobie za pomocą gestów informację- słowo. 

- Czołganie 

Dziecko musi przeczołgać się po wyznaczonym torze. 

- Na jednej nodze 

Dziecko skacze z jednego końca pokoju/pomieszczenia na drugi na jednej nodze.  

- O czym mowa? 

Zasłaniamy dziecku uszy. Inna osoba wypowiada normalnym tonem, nazwę dowolnego 

zwierzęcia. Zadaniem dziecka z zasłoniętymi uszami jest odgadnięcie z ruchu warg, o jakie 

zwierzę chodzi. 

- Gimnastyka języka. 

Wypowiadamy trudne językowo zdania, a zadaniem dziecka jest ich powtórzenie: 

 W puszczy piszczy puszczyk. 

 Szeleszczą pszczoły w bluszczu. 

Czcigodnym czcicielom czystości. 

Jola lojalna, Jona nielojalna. 

W Szczebrzeszynie, chrząszcz brzmi w trzcinie. 
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Stół z powyłamywanymi nogami. 

Król Karol, kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego. 

3. "Serce na dłoni"- praca plastyczna. 

Ozdabianie w dowolny sposób poniższego szablonu. 

 

Część III 

Propozycja zajęć popołudniowych od cioci Karoliny 

1. Słuchanie baśni „Brzydkie Kaczątko” H.Ch. Andersena 

Po wysłuchaniu warto porozmawiać z dzieckiem o tolerancji i akceptacji tego co jest inne. 

Nie należy oceniać  ludzi po wyglądzie zewnętrznym, ubraniu czy zainteresowaniach.  Nie 

wolno sprawiać nikomu przykrości  tylko dlatego, że jego wygląd różni się od reszty lub ktoś 

nie potrafi ładnie rysować czy śpiewać . Każdego człowieka trzeba najpierw poznać, dać mu 

drugą szansę, bo może okazać się kimś wyjątkowym. 
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Link do słuchowiska: https://www.youtube.com/watch?v=XM6nKXHjj9Q  

2. „Brzydkie Kaczątko” – historyjka obrazkowa 

Przyjrzyj się poszczególnym obrazkom i ustal kolejność wydarzeń. Zapisz cyfrą lub za pomocą 

kropek co było pierwsze, drugie i tak dalej. Powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XM6nKXHjj9Q


25 
 

04.06. 

CZWARTEK: 

Część I 

1. Poranna zabawa muzyczno-ruchowa „Duży i mały skok”: 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

Część II 

1. Przypomnienie wiadomości – „Jaka to emocja?” – dziecko ogląda ilustracje i mówi, co 

widzi, nazywa emocje, dzieci starsze próbują odczytać podpisy. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
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2. „Jak się czujesz?” – zabawa dydaktyczna – pokazujemy dziecku karty obrazkowe 

przedstawiające smutne dzieci i pyta: 

 Co przedstawiają zdjęcia? 

 Co mogło się wydarzyć? 
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 Jak czują się dzieci ze zdjęć? 

 Jak moglibyśmy im pomóc? 
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Następnie  wyjaśniamy, że dzieci ze zdjęć mogą czuć się gorsze, samotne, smutne, ponieważ 

np. różnią się wyglądem od innych (a nie mają na to wpływu, np. przez chorobę), nie mają się 

z kim bawić, mają brzydsze ubrania, bo ich rodzice są biedniejsi lub np. nie mają rodziców i 

nikt do nich nie przyszedł na szkolną uroczystość. Warto zwracać uwagę na takie osoby, 

pytając, co się stało, czy możemy im jakoś pomóc i zapraszając do wspólnej zabawy. Z 

pewnością one mogą nam pokazać wiele ciekawych zabaw i zostać naszymi najlepszymi 

przyjaciółmi. 

3.  „Smutaski” – zabawa ruchowa – gramy powoli na tamburynie/ dowolnym instrumencie, 

a dziecko bardzo wolno się porusza, jakby było smutne, z opuszczonymi głowami. Gdy 

zmieniamy tempo gry, dziecko zmienia swój nastrój na wesoły, podskakuje, uśmiecha się. 

Po chwili powracamy do gry w wolnym tempie. Zabawę powtarzamy tak, by każdy 

nastrój pojawił się trzy razy. 

4.  „Zgadnij, co czuję” – zabawa pantomimiczna – do zabawy potrzebne będą 3 osoby. 

Jedna osoba mówi dziecku na ucho jakąś sytuację. Jego zadaniem jest przedstawić ją za 

pomocą gestów, ruchu i mimiki. Kolejna osoba  musi zgadnąć, co się wydarzyło i jak czuje 

się ta osoba. Zabawę powtarzamy 5 razy. Przykładowe sytuacje: 

 Masz urodziny, otrzymałeś wymarzony rower od swoich rodziców. 

 Przewróciłeś się podczas gry w piłkę i koledzy się z Ciebie śmieją. 

 Wszyscy dobrze się bawią w przedszkolu, a Ty źle się czujesz, jesteś chory i chciałbyś 

iść do domu. 

 Przyśnił Ci się zły sen i obudziłeś się przestraszony. 
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 Udało Ci się zbudować wieżę z piasku, a ktoś przyszedł i ją specjalnie kopnął. 

5. „Nasze humory” –  wykonanie pracy plastycznej – prezentujemy i omawiamy z 

dzieckiem sposób wykonania pracy plastycznej (nanosimy farbę na kartkę papieru i 

rozdmuchujemy ją słomką, następnie dorysowujemy rączki, nóżki, buźki obrazujące 

nastroje i doklejamy oczka). Po skończonej pracy dziecko sprząta swoje miejsce pracy i 

prezentuje swoją pracę, opowiadając o niej. 

 
 Nanosimy farbę na kartkę. 

 Dmuchamy w słomkę tak, by rozdmuchać farbę. 

 Odkładamy na chwilę do wyschnięcia – sprzątamy w tym czasie niepotrzebne 

przybory – farby, słomki. 

 Dorysowujemy ręce, nogi i buźki obrazujące różne nastroje. 

 Doklejamy oczka. 

6. Dopasuj emocje – gra interaktywna 

https://view.genial.ly/5ec162534a81770d9df52c46 

 

Część III  

Propozycja zajęć popołudniowych od cioci Karoliny 

1. „Co to za emocja?” – zagadki słowne 

Rozwiąż zagadkę i wskaż na obrazku dziecko, które prezentuje odgadniętą emocję. 

https://view.genial.ly/5ec162534a81770d9df52c46
http://kolorowy-swiatdzieci.blogspot.com/2016/05/nasze-emocje-kolorowe-stworki.html
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1. Jaka to emocja? Powiedzcie dzieci, rączki wymachują, ciało w górę leci. Oczy jak 

iskierki się zapalają, wszystkie ząbki usta odkrywają (radość) 

2. Mówią o nim, że ma wielkie oczy, gdy się do naszej głowy wtoczy. Trzęsie nami 

śmiało i paraliżuje całe ciało (strach) 

3. Usta jak podkówka odwrócona, często łezka w oku zakręcona (smutek) 

4. Gdy się w nasze serce wkrada, to naszymi myślami włada. Marszczy nam nosek, oczy i 

czoło,  

tupie nóżką i rączką grozi wkoło (złość) 

5. Wszystkich was zapytuję, jaką emocję buźka ta wskazuje. Usta długie "o" 

wypowiadają, a oczka się zazwyczaj zaokrąglają (zdziwienie) 
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2. „Lustro emocji” – zabawa relaksacyjna 

Siadamy wygodnie razem z dzieckiem naprzeciw siebie i słuchając spokojnej muzyki 

pokazujemy minę, którą druga osoba musi powtórzyć. Można pokazywać również gesty za 

pomocą rąk. Pamiętajcie o zamianie ról. 

Link do muzyki: https://www.youtube.com/watch?v=CT0nLaQbidc  

05.06 

PIĄTEK: 

Część I 

1. Dokończ układanie rytmów: 

https://view.genial.ly/5ecec2cd95a58b0d8d8c7e03 

2. Taniec z rekwizytem do piosenki „Kolorowe dzieci” – przygotowujemy dla dziecka pasek 

bibuły lub wstążkę, kawałek gazety lub kartkę, chusteczkę szyfonową lub serwetkę. 

Dziecko tańczy w rytmie piosenki, naśladując nasze ruchy, potem następuje zamiana się 

ról. 

https://www.youtube.com/watch?v=XMnJupsJnm8 

Część II 

3. „Smok Josh” – słuchanie opowiadania D. Hsu – dzieci siedzi wygodnie i słucha uważnie 

opowiadania: 

Dawno temu żył sobie wielki smok. Miał na imię Josh. Pewnego dnia, siedząc pod 

ogromnym zielonym drzewem, pomyślał sobie „O, jakby to było miło, gdybym miał 

przyjaciela, z którym mógłbym się bawić”. I tak owego słonecznego ranka Josh wyruszył 

w drogę na poszukiwania innego smoka, który mógłby zostać jego przyjacielem. Po 

drodze spotkał słonia o imieniu Ethan. 

– Cześć – powitał go słoń, mrugając oczami – nazywam się Ethan! A tobie jak na imię? 

– Josh – padła odpowiedź.  

– Szukam jakiegoś przyjaciela – smoczego przyjaciela, ot co. 

Przez chwilę przyglądał się Ethanowi i rzekł nieco podejrzliwym tonem: 

– Masz wielkie uszy i długi nos. Nie jesteś smokiem, prawda? 

– Nie – odparł słoń – ale przecież nic w tym złego, prawda? Mogę zostać twoim 

przyjacielem. Zresztą ja też szukam przyjaciela. Ostatnio czułem się bardzo samotny. 

https://www.youtube.com/watch?v=CT0nLaQbidc
https://view.genial.ly/5ecec2cd95a58b0d8d8c7e03
https://www.youtube.com/watch?v=XMnJupsJnm8
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Jednak Josh nie posłuchał Ethana. Spojrzał na niego chłodno, odwrócił się i pokłusował 

dalej. Ethan patrzył na jego odwrót z wielkim smutkiem. W dalszej drodze Josh spotkał 

lwa. Lew wyskoczył przed niego z wielką gracją, potrząsnął swą fantastyczną grzywą i 

uśmiechnął się: 

– Co tu robisz? 

Josh przez chwilę przyglądał się lwu. Nigdy przedtem nie widział lwa i zaskoczyło go jego 

piękno. 

– O, szukam przyjaciela. Mam na imię Josh. 

– O, ja też szukam przyjaciela. Mam na imię Ali – lew Ali. Chodź, pobawimy się razem. Co 

byś powiedział na wyścigi albo na berka? 

Ali podskoczył i zakręcił się wkoło w nadziei na zabawę. W pierwszej chwili Josh poczuł 

wielką radość, lecz nagle zorientował się, że Ali nie jest smokiem. Spojrzał na jego 

uśmiechnięty pysk i stwierdził: 

– Ależ ty nie możesz być moim przyjacielem. Nie jesteś smokiem. 

I zanim lew zdążył cokolwiek powiedzieć, Josh odwrócił się i pobiegł dalej. Gdy tak 

wędrował polną ścieżką, spotkał małego białego królika. Mały królik był bardzo 

nieśmiały. Schował się za ogromne drzewo i uważnie nasłuchiwał swymi długimi uszami, 

wyglądał zza drzewa tylko jednym okiem. Gdy zobaczył smoka, pomyślał sobie: „Co za 

wielki smok. Mam nadzieję, że jest to smok przyjazny, w przeciwnym razie będę musiał 

uciec i gdzieś się ukryć”. Kiedy Josh zbliżył się, królik zapytał: 

– Przepraszam bardzo, czy jesteś przyjaznym smokiem? 

Josh był w istocie bardzo przyjaznym smokiem, więc królik nie musiał się niczego obawiać. 

Po prostu siedział spokojnie za drzewem i przyglądał się. Josh usiadł pod tym samym 

drzewem, pod którym ukrył się królik. Kilka drzew dalej Josh zobaczył coś szalenie 

zabawnego. Był to klown – potykał się o własne ogromne buty i śmiał się z tego do 

rozpuku. Za każdym razem, gdy się potknął, wywracał się na ziemię i śmiał się, śmiał się… 

Nagle Josh zorientował się, że i on sam się śmieje. Tak jak ten klown – on też śmiał się, 

śmiał się… Obydwaj zaśmiewali się, aż dostali czkawki, co spowodowało, że śmiali się 

jeszcze głośniej. W końcu Josh wstał, podszedł do klowna i rzekł: 

– Cześć, jesteś bardzo śmiesznym klownem. Nigdy w moim smoczym życiu tak się nie 

śmiałem! 

– Nie ty jeden. Idź i spytaj dzieci. Powiedzą ci, że bez przerwy ich rozśmieszam, a to 
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pomaga im zapomnieć o kłopotach! Kocham uszczęśliwiać ludzi. A co ty lubisz robić? 

– Cóż, powiem ci, co lubię robić – poważnie odpowiedział Josh. 

– Lubię szukać przyjaciół, żeby się z nimi bawić, tyle że smoczych przyjaciół. 

Klown znów zaczął się śmiać: 

– Chyba żartujesz, cały świat może być twoim przyjacielem. 

Klown wciąż się śmiał. Josh nagle poczuł się zakłopotany i troszkę smutny. Zdawało mu 

się, że nikt go nie rozumie. Powiedział sam do siebie: „Chcę tylko smoczego przyjaciela, 

czy proszę o zbyt wiele?”. Odczołgał się do tyłu i usiadł pod drzewem sam. Po policzkach 

ciekły mu łzy. Próbował je ocierać, lecz wciąż się pojawiały. 

– Josh, Joshua! – usłyszał, jak ktoś woła go z daleka. – Dobrze się czujesz? 

Josh rozejrzał się i ku swemu zdumieniu zobaczył słonia Ethana. A także lwa, małego 

białego królika, wreszcie potykającego się o własne buty klowna, który ciągle się śmiał. 

Wszyscy otoczyli Josha. Ethan łagodnie głaskał go po głowie. Lew zlizywał mu szorstkim 

językiem słone łzy. Mały biały królik wstał na dwie łapki i zaczął go obwąchiwać. A klown 

robił różne grymasy tak długo, aż Josh zaczął się śmiać razem z nim. Nagle lew Ali 

podskoczył w górę i rzucił rozradowany: 

– Chodźcie, pobawimy się i będziemy szczęśliwi. 

– O tak, bądźmy szczęśliwi! Wszyscy jesteście moimi przyjaciółmi! Wszyscy jesteście 

moimi wyjątkowymi przyjaciółmi. Wszyscy jesteśmy różni i piękni, tak jak kolory 

ogromnej tęczy. 

Odtąd zostali najlepszymi przyjaciółmi. Spędzali wiele wspaniałych wspólnych chwil. A 

Josh zdał sobie sprawę, ile mógłby stracić, gdyby miał tylko jednego, smoczego 

przyjaciela. 

Po przeczytaniu opowiadania nauczycielka rozmawia z dziećmi na temat treści opowiadania i 

doświadczeń własnych dzieci: 

 Kto jest bohaterem opowiadania? 

 Czy Josh był szczęśliwy? Dlaczego tak/nie? 

 Kogo szukał Josh? 

 Kogo spotkał? 

 Dlaczego nie chciał się z nimi przyjaźnić? 
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 Jak zakończyło się to opowiadanie? 

 Czy przyjaciel musi wyglądać podobnie do nas? 

Przypominamy dziecku, że na poprzednich zajęciach poznało mieszkańców innych 

kontynentów, ale też osoby z niepełnosprawnościami. Pytamy, czy one mogłyby być ich 

przyjaciółmi. Wyjaśniamy, że z każdym możemy się bawić, każdy z nas jest inny i może do tej 

zabawy wnieść coś ciekawego. Dzięki temu, że jesteśmy różni świat jest tak fascynujący. 

3. „Tolerancja – trudne słowo” – burza mózgów – pytamy dziecko: 

– Co to znaczy tolerancja? (zapisujemy  pomysły na kartce) 

– Czy smok Josh był  tolerancyjny? 

– Czy Ty jesteś tolerancyjny? 

Kolejno tłumaczymy, że tolerancja oznacza, że jesteśmy otwarci na wszystko, co inne od 

nas. Szanujemy, czyli nie wyśmiewamy się, nie odrzucamy ludzi którzy zachowują się 

inaczej niż my, wyglądają inaczej niż my czy mają odmienne zdanie na jakiś temat. Smok 

na początku nie był tolerancyjny, gdyż chciał się bawić tylko ze smokami, ale na końcu 

zmienił swoją postawę, gdyż zobaczył, że przez to jest sam. Przygotowujemy napis knapis 

„tolerancja” i kładziemy go przed dzieckiem. Prosimy, by dziecko podzieliło go na 

sylaby i dzieci starsze wyróżniły pierwszą oraz ostatnią głoskę. Możemy również pociąć 

wyraz na litery i poprosić dziecko o ułożenie samodzielne albo zgodnie z wzorem. 

tolerancja    to-le-ran-cja 
2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych do piosenki „Maszerują dzieci drogą” 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=urLZOP2MtVs 

Maszerują dzieci drogą marsz w miejscu 

 raz, dwa, trzy!             rytmiczne klaskanie 

Lewą nogą, prawą nogą, wystawianie do boku lewej i prawej nogi 

raz, dwa, trzy!   klaskanie 

A nad drogą słonko świeci wznoszenie rąk wysoko w górę 

I uśmiecha się do dzieci, obrót wokół własnej osi 

Raz, dwa, raz, dwa, trzy! klaskanie 

 

https://www.youtube.com/watch?v=urLZOP2MtVs
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Podczas śpiewu dziecko porusza się zgodnie ze słowami w piosence.  W trakcie samej 

melodii wykonuje następujące ćwiczenia: 

 maszeruj w dowolnym kierunku po pokoju, 

 po zatrzymaniu wykonaj kilka przysiadów,  

 teraz kilka skłonów do podłogi,  

 zrób wymachy rękami jak przy pływaniu żabką,  

 pochyl tułów do przodu, rób wymachy rękoma w przód, naprzemiennie raz jedną, a 

raz drugą —jak przy pływaniu kraulem, 

 jeszcze kilka pajacyków, 

 nogi lekko ugięte, oprzyj dłonie na udach, nad kolanami i wykonuj koła – na zewnątrz 

i do wewnątrz,  

 połóż ręce na biodrach i wykonuj nimi koła w obydwie strony,  

 stań w postawie wyprostowanej i kręć głową: do przodu, do tyłu, na boki. 

 

Zachęcam do wspólnej, rodzinnej gimnastyki! 

Część III 

Propozycja zajęć popołudniowych od cioci Karoliny 

1. „Małpie minki” – zabawa logopedyczna online 

Zabawa polega na powtarzaniu małpich minek. Naśladując ruchy zwierzątka możemy widzieć 

siebie przez oko kamery lub w lusterku. 

 

 

 

 

 

Link do zabawy: https://www.mimowa.pl/gimnastyka-buzi-i-jezyka/gry/malpie-minki  

2. „Zegar emocji” – praca plastyczna 

Od szablonu odrysowujemy 6 kółek i wycinamy. Z kółek tworzymy (markerem) buzie 

przedstawiające emocje - radość, smutek, złość... Kółka przyklejamy  na papierowy talerzyk. 

Na środku mocujemy przygotowaną papierową strzałkę. W tym celu wykorzystujemy korek i 

https://www.mimowa.pl/gimnastyka-buzi-i-jezyka/gry/malpie-minki
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pinezkę. Ostatni etap pracy ze względu na bezpieczeństwo wykonuje dorosły. Zegar może 

być wykorzystany na wiele sposobów np. dziecko codziennie określa swój nastrój, podaje 

sytuacje, którym towarzyszą dane emocje itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne aktywności: 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/02/zabawy-dla-dzieci-tasma-klejaca/ 

https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4 

https://view.genial.ly/5ec91b27ad9c9e0d8e207940 

http://www.preschoolactivities.us/children-of-the-world-coloring/?fbclid=IwAR3kG9--

bfBTCRV9f6jJgi-FpjQjFZ3RSElf1XCJLfytyhU2Zil5qm71Yp0 

https://kidsactivitiesblog.com/wp-content/uploads/2015/01/mix-and-match-

puzzles.pdf?fbclid=IwAR2G9m_hzPhsxUYzTHsSLTW0m0Htp6DDYHtQk8gs_1l-

hAqF0zrzcR3l4Qw 

http://www.supercoloring.com/pl/node/398285 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2PFCG_n

H4y8jHQPhbtADy81JHlFw_b-sulPoF_XsYu6Dv38e9QEnbu9rY 

 

 

Miłej zabawy   pozdrowienia i buziaki dla wszystkich dzieci 

 

Poniżej kilka zadań do wykonania w ciągu całego tygodnia zgodnie z potrzebami i 

możliwościami dzieci: 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/02/zabawy-dla-dzieci-tasma-klejaca/
https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4
https://view.genial.ly/5ec91b27ad9c9e0d8e207940
http://www.preschoolactivities.us/children-of-the-world-coloring/?fbclid=IwAR3kG9--bfBTCRV9f6jJgi-FpjQjFZ3RSElf1XCJLfytyhU2Zil5qm71Yp0
http://www.preschoolactivities.us/children-of-the-world-coloring/?fbclid=IwAR3kG9--bfBTCRV9f6jJgi-FpjQjFZ3RSElf1XCJLfytyhU2Zil5qm71Yp0
https://kidsactivitiesblog.com/wp-content/uploads/2015/01/mix-and-match-puzzles.pdf?fbclid=IwAR2G9m_hzPhsxUYzTHsSLTW0m0Htp6DDYHtQk8gs_1l-hAqF0zrzcR3l4Qw
https://kidsactivitiesblog.com/wp-content/uploads/2015/01/mix-and-match-puzzles.pdf?fbclid=IwAR2G9m_hzPhsxUYzTHsSLTW0m0Htp6DDYHtQk8gs_1l-hAqF0zrzcR3l4Qw
https://kidsactivitiesblog.com/wp-content/uploads/2015/01/mix-and-match-puzzles.pdf?fbclid=IwAR2G9m_hzPhsxUYzTHsSLTW0m0Htp6DDYHtQk8gs_1l-hAqF0zrzcR3l4Qw
http://www.supercoloring.com/pl/node/398285
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2PFCG_nH4y8jHQPhbtADy81JHlFw_b-sulPoF_XsYu6Dv38e9QEnbu9rY
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR2PFCG_nH4y8jHQPhbtADy81JHlFw_b-sulPoF_XsYu6Dv38e9QEnbu9rY


38 
 

 

 

 



39 
 

 

 

 



40 
 

 

 



41 
 

 

 

 



42 
 

 

 

 



43 
 

 

 

 



44 
 

Uzupełnij odpowiednimi liczbami, wpisz je prawidłowo w polach na dole kartki. 
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