
Witajcie kochane przedszkolaki!!! 

      Przed Wami ważny tydzień , a w nim dzień pełen radości i niespodzianek. 

                              Dzień, w którym każde z Was obchodzi swoje święto… 

         To DZIEŃ DZIECKA. 

       W tym tygodniu realizujemy temat kompleksowy: PRZYJACIELE Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA 

Dlatego przygotowałam dla Was następujące propozycje. 

 

1.DZIEŃ DZIECKA- ŚWIĘTO WSZYSTKICH DZIECI 

„Wszystkie dzieci nasze są”- posłuchaj piosenki https://youtu.be/d_vuxQ-9iVQ 

• „Dzień Dziecka”- posłuchaj wiersza. Zapoznanie z tradycją obchodzenia święta wszystkich dzieci.ZAŁ. NR 1 

• „Zabawa z balonami”- wykonanie karty pracy. Znajdź różnice między obrazkami. ZAŁ. NR 2 

• „Aram sam sam”- zabawa taneczna z pokazywaniem https://youtu.be/XdZ5R0Ixmlg 

•  

2. RÓŻNI, A JEDNAK TACY SAMI 

Na początek posłuchaj: https://youtu.be/7K3_mSb1zRQ 

• Zabawa „Powitanie”-  witamy się po japońsku – głęboki skłon ze złożonymi dłońmi na piersi, witamy się jak 

Eskimosi – pocieranie się noskami,  po europejsku – podawanie dłoni i mówienie „Dzień dobry”. 

• „My dzieci świata”- -posłuchaj wiersza. Zapoznanie z wyglądem, zwyczajami  dzieci z różnych stron świata. 

https://youtu.be/zl_dYe03Yx0 

• „Dzieci świata i ich domy”- zabawa dydaktyczna- ZAŁ. NR 3 

Podsumowanie: „Dzieci- twarze świata”- obejrzyj film przedstawiający dzieci z różnych stron świata. Zwróć 

uwagę, że każde dziecko jest inne, ma inny kolor skóry, kształt oczy, fryzurę, ubranie.  ALE NAJWAŻNIEJSZE 

JEST TO , ŻE WSZYSTKIE TE DZIECI LUBIĄ SIĘ BAWIC Z KOLEGAMI KOLEŻANKAMI TAK JAK TY. 

https://youtu.be/UP9P0uB2Llw 

 

3. NASZE DZIECIĘCE MARZENIE 

„Mam marzenia”- posłuchaj  piosenki  https://youtu.be/uMRRK73w8M8 

• Zestaw zabaw ruchowych ZAŁ. NR 4 

• „Puszczamy latawca”- wykonaj karty pracy- pokoloruj wg wzoru ZAŁ. NR 5 

• „O czym marzysz?”- zastanów się i powiedz jakie są  Twoje marzenia. Pamiętaj, że one mogą się spełnić. 

 

4. Z MOIM PRZYJACIELEM LUBIĘ BAWIĆ SIĘ 

„Przyjaciela mam”- posłuchaj piosenki dowiesz się o czym będziemy dzisiaj mówić. 

https://youtu.be/mGsicfW_yG8 

• „Co to jest przyjaźń?- wywiad z dziećmi- zapoznanie z pojęciem przyjaźni. Czy już wiesz czym jest 

przyjaźń? https://youtu.be/xqBYxDbg0UQ  

• „Chcę mieć przyjaciela”-  posłuchaj opowiadania D. Niewoli . A czy Ty masz przyjaciela? Kim on jest? 

ZAŁ. NR 6 

• „Niespodzianka dla przyjaciela”- praca plastyczna- wykonaj laurkę dla przyjaciela, wyklej konturu serca 

skrawkami plasteliny lub wykonaj laurkę wg własnego pomysłu ZAŁ. NR 7 

• „Karuzela”-zabawa muzyczno- ruchowa, zabawa kołowa https://youtu.be/mJe37ufTUP0 

  

5. JESTEM DZIECKIEM- SWOJE PRAWA I OBOWIĄZKI 

Na początek posłuchaj: „Piosenka o prawach dziecka”- https://youtu.be/Mudintn3BM4 

• „Mamy swoje prawa”- prezentacja praw dziecka w formie wiersza. Zapoznanie z prawami dziecka  

ZAŁ. NR 8 

• „W czym pomagam swoim rodzicom?”- rozmowa na temat obowiązków domowych. 

WAŻNE:MINI PORADNIK DLA RODZICA”- DROGI RODZICU obejrzyj „Apel Twojego dziecka”  

wg Korczaka-https://youtu.be/XB8L0A12CGc 

 

DZIĘKUJĘ RODZICOM ZA DOTYCHCZASOWA WSPÓŁPRACĘ 

POZDRAWIAM Pani Iwona 
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