
Poniedziałek 01.06.2020 

Temat tygodnia: Dzieci z całego świata. 

Temat dnia: Dzień dziecka- święto wszystkich dzieci  

 

Dzień dobry Kochani! 

 Zaczynamy kolejny miesiąc razem. Czy wiecie jak on się nazywa? Jest 

szóstym z kolei miesiącem roku…. tak macie rację ten 

miesiąc to czerwiec, a zaczyna się wspaniałym, 

cudownym  świętem. Czy domyślacie się może jakim?  

 

Podpowiem Wam zagadką: 

 

Co to za święto, na pewno wiecie. 

Obchodzą je dzieci na całym świecie. 

W tym dniu prezenty piękne dostają,  

A dorośli chętnie ich życzenia spełniają. 

Szczęście i radość panuje wkoło. 

Nawet tym smutnym jest wtedy wesoło.  

                   (Międzynarodowy Dzień Dziecka) 

 



Oczywiście to święto to Międzynarodowy Dzień Dziecka.  

Kochani pewnie zastanawiacie się co oznacza słowo międzynarodowy? 

Już wyjaśniam. To słowo oznacza, że jest to święto wszystkich dzieci z całego 

świata. Tego dnia każde dziecko ma swoje święto. Wy również.  

Dlatego w tym szczególnym dniu życzę Wam,  

- abyście każdy dzień zaczynali z uśmiechem, 

- żebyście mieli tylko miłe i szczęśliwe chwile, 

- aby Wasze życie było ciekawe i pełne przygód.  

Wszystkiego co najlepsze Kochani!  

 

1. Wiersz pt. „Dzień dziecka” z książki Polskie święta i zwyczaje 

Kochani dziś zaczniemy od wysłuchania wiersza o Dniu Dziecka. 

https://www.youtube.com/watch?v=JimLQ0V6oTg  

 

Tekst wiersza: 

1 czerwca to dzień wymarzony 

W pełni dzieciom jest poświęcony. 

Od śniadania, aż do kolacji  

Wypełniony tysiącem atrakcji: 

Są więc lody i zamek z kulkami 

Czasem kino, zabawy z klaunami. 

Na to wszystko się czeka rok cały. 

Nie narzeka dziś nikt, że jest mały.  

Lecz ten dzień to nie tylko zabawa 

To uznanie, że dziecko ma prawa: 

Do nauki, opieki, kochania 

Bez względu na przekonania. 

Kolor skóry nic tu nie znaczy 

I niech dzisiaj świat cały zobaczy  

https://www.youtube.com/watch?v=JimLQ0V6oTg


Jak otwarte dziecięce jest serce  

W znak jedności weźmy się za ręce. 

 

Pytania do wiersza: 

- Którego dnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka? 

- Czy zapamiętaliście jakie prawa mają dzieci? (o tym porozmawiamy jutro) 

- Jak chcielibyście spędzić Wasz wymarzony Dzień Dziecka? Opowiedzcie        

o tym swoim rodzicom. Może uda im się spełnić choć część z Waszych marzeń 

☺.  

Chciałabym również,  żebyście odpowiedzieli na jeszcze jedno pytanie: 

- Moim największym pragnieniem jest…  

Pragnienie czyli coś czego bardzo chcecie, czego sobie życzycie, żeby się stało.  

 

2. Popatrzcie na zdjęcia, które umieściłam poniżej. Odpowiedzcie proszę na 

pytania, które są pod każdym obrazkiem.  



1.

 

-W co bawią się dzieci na tym obrazku? 

-Ile jest dzieci? Ile dziewczynek? Ilu chłopców? 

- Jak myślisz w jakim nastroju są dzieci na obrazku? 

- Skąd wiesz, że dzieci są zadowolone/ szczęśliwe?  

            

            

            

            

            

            

            

            

            



      2.      

       

 
 

- Co robią dzieci na obrazku?  

- Jak ubrana jest dziewczynka? 

- Jak ubrany jest chłopiec? 

- Policz ile kredek jest na obrazku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 

 

- W co bawią się dzieci na tym rysunku? 

- Ile osób jeździ na rowerze? 

- Ile osób puszcza latawca? 

- Czy lubicie spędzać czas w ten sposób jak dzieci na obrazku? 

 

 

 

 

 

 



4. 

 

- Jak nazywają się zabawy, w które bawią się dzieci na tej ilustracji? (Jeśli 

nie wiecie poproście o podpowiedź rodziców) 

- Czy w te zabawy można bawić się samemu? 

- W którą z nich już się bawiliście? Jeśli w żadną- dziś jest okazja, żeby 

poprosić rodziców, żeby się z Wami w nie pobawili.   

 

3. Zabawa plastyczna dla chętnych 

Narysujcie proszę portrety swoje i swoich kolegów z przedszkola(Nie, nie 

muszą być wszyscy☺). Wytnijcie je i zróbcie z nich obraz wklejając je na 

większą kartkę. Możecie wykonać wcześniej ramkę. Jestem pewna, że każdy 

z Was potrafi się podpisać, więc podpiszcie imię pod swoim portretem. A 

jeśli umiecie pisać imiona kolegów to oczywiście możecie ich imiona też 

umieścić. Chciałabym zobaczyć te piękne prace. Może poprosicie rodziców o 

przesłanie zdjęcia do przedszkola?  



4. Propozycje zabaw ruchowych. 

Znalazłam dla Was ciekawe zajęcia ruchowe. Może z nich skorzystacie?  

https://www.youtube.com/watch?v=HvW4UOhQo3U 

https://www.youtube.com/watch?v=2T6eW_b3saQ 

 

5. Coś specjalnego  

Aaaaa moi Kochani zapomniałabym. Chciałam Wam jeszcze pokazać coś 

specjalnego. Dziś Dzień Dziecka, który mi kojarzy się z bańkami 

mydlanymi. Szukałam przepisu co zrobić, żeby one tak szybko nie pękały 

i mam. Podzielę się z Wami przepisem ☺  Myślę, że dziś rodzice nie 

odmówią Wam takiej zabawy.  

https://www.youtube.com/watch?v=5hwCjXFDu8k 

 

 

Jeszcze raz serdeczne życzenia dla Was. 

Do jutra, 

Pani Ania 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HvW4UOhQo3U
https://www.youtube.com/watch?v=2T6eW_b3saQ
https://www.youtube.com/watch?v=5hwCjXFDu8k

