
Data: 01.06.2020r.  

Tematyka tygodniowa: Tacy sami, a jednak inni 

Temat dnia: Dzień Dziecka 

 

Witam Was kochani w nowym tygodniu ! 

Czy wiecie, że dzisiaj rozpoczyna się kolejny miesiąc? Jest to czerwiec.  

Poproście rodziców, by wymienili Wam wszystkie miesiące. 😊  

W czerwcu dni stają się bardziej gorące i szykujemy się do kolejnej pory roku. Wiecie jakiej? Do lata! 

Można sobie przypomnieć nazwy pór roku. Myślę, że potraficie je już wymienić?  

Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy, nie tylko dlatego, że to pierwszy dzień czerwca… 

Ale również dlatego, że swoje święto obchodzą wszystkie DZIECI!  😊  

 

      01 czerwca – Dzień Dziecka 

Kochani! Niech ten dzień będzie wyjątkowy! 

Ściskamy Was bardzo mocno!                                      

Pamiętajcie, że bardzo za Wami tęsknimy!  



 



-Wysłuchajcie teraz opowiadania M. Galica : ,,Wiercipiętek i Dzień Dziecka”  

 



Przykładowe pytania do tekstu:  

 Dokąd wybrał się Wiercipiętek na przejażdżkę? (do lasu) 

 Jakie zwierzęta spotkał Wiercipiętek po drodze? (wróbla, wiewiórkę, myszkę) 

 Co dostał Wiercipiętek w prezencie od wiewiórki? (orzeszki) 

 Co stało na stole w ogrodzie? (tort i lemoniada)  

 Z jakiej okazji był tort? (z okazji Dnia Dziecka) 

 

Myślę, że sobie świetnie poradziliście i odpowiedzieliście na wszystkie pytania.  

Teraz zadanie dla chętnych dzieci.  

Poniżej znajdują się ilustracje do naszego opowiadania. Zastanówcie się jaka będzie kolejność wydarzeń.  

  

 

 

 

 

 



                                 

 

                          



Teraz pobawimy się przy piosence M. Jeżowskiej ,, Wszystkie dzieci nasze są” : 

https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ 

Można zaprosić mamę albo tatę do tańca 😊  

Jeśli nie mają ochoty, zabierz swojego ulubionego misia. 

Możesz z nim tańczyć na różne sposoby: 

-podrzucać 

-obracać 

-przytulać 

Kiedy muzyka będzie puszczona jeszcze raz, mama lub tata będzie Ci dawać polecenia: 

-połóż misia na łóżku 

-połóż misia obok łóżka 

-połóż misia w kącie 

-połóż misia pod łóżkiem / biurkiem/ szafką 

-połóż misia na szafce 

-połóż misia na parapecie 

-połóż misia w skrzyni na zabawki /pudełku na zabawki 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ


Przechodzimy do kolejnej zabawy.  

Kiedy chciałam dla Was coś namalować, rozlały mi się farby. Musisz dopasować obrazki do odpowiedniego koloru.  

 



 

-Co znajduje się na obrazkach?  

 



 



 

-Co znajduje się na obrazkach? 

-Jaki jest Twój ulubiony kolor? 



 

 

(Jeśli nie ma możliwości wydruku karty pracy, można wskazać koszulkę i spodenki tego samego koloru) 😊  



-Na koniec zamieszczam kolorowankę z balonami. Można ją pomalować farbami lub kredkami. Chciałabym, żeby 

balony były koloru: czerwonego, zielonego i żółtego 😊 Gotowy obrazek wysyłamy na maila: 

fabianczyk.angelika@wp.pl 

 



 

Życzę Wam, byście ten dzień spędzili tak jak go sobie wymarzyliście.  

Jeszcze raz wszystkiego najlepszego! 

Do jutra😊 

P. Angelika 

 


