
Grupa III Skrzaty  

Wychowawcy : Agnieszka Dziubińska, Sylwia Witczak, 

nauczyciel wspomagający: Agnieszka Pałac   

 

 Witamy  w nowym tygodniu!!! Zapraszamy do zabawy!!! 

 

Temat tygodnia: Dzień Dziecka 

 

Poniedziałek  01.06.2020 r. 

 

„Dzieci świata.”  

 

Cele:  

• wdrażanie do nazywania swoich uczuć 

• kształtowanie poczucia tolerancji wobec innych 

• dostrzeganie różnic i podobieństw między ludźmi 

• zachęcanie do dzielenia się własnymi doświadczeniami. 

 

1.Rozmowa na temat dzieci mieszkających na innych kontynentach. Przeglądanie zdjęć, albumów, 

atlasu geograficznego z innymi częściami świata oraz filmu edukacyjnego „Kolorowe dzieci”. 

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

Oglądanie obrazków przedstawiających dzieci z różnych kontynentów. Dostrzeganie różnic i 

podobieństw między ludźmi. Powiedz, jakie cechy wyglądu i ubioru mają dzieci mieszkające w 

Afryce, Europie, Azji?n Wymień różnice między przedstawionymi na nich dziećmi (kolor skóry, 

kształt oczu itd.). Odszukaj cechy wspólne – dzieci mają oczy takiego samego koloru jak ja, są 

takiego samego wzrostu, mają na sobie element ubrania w tym samym kolorze. 

Sformułowanie wniosku: Każdy jest wyjątkowy- wygląda inaczej. 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/06/Plansza-3.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/06/Plansza-4.pdf 

https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/06/Plansza-6.pdf 

 

2. Słuchanie wiersza W. Fabera ,,Dzieci świata” 

W Afryce w szkole na lekcji, 

Śmiała się dzieci gromada, 

Gdy im mówił malutki Gwinejczyk, 

Że gdzieś na świeci śnieg pada. 

A jego rówieśnik Eskimos, 

Tez w szkole w chłodnej Grenlandii, 

Nie uwierzył, że są na świecie 

Gorące pustynie i palmy. 

Afryki, ani Grenlandii 

My także jak dotąd nie znamy, 

A jednak wierzymy w lodowce, 

W gorące pustynie, w banany. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/06/Plansza-3.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/06/Plansza-4.pdf
https://przedszkolankowo.pl/wp-content/uploads/2018/06/Plansza-6.pdf


I dzieciom z całego świata, 

chcemy ręce uścisnąć mocno 

i wierzymy, że dzielni z nich ludzie, 

jak i z nas samych wyrosną. 

Rozmowa na temat wiersza: 

– Z czego śmiały się dzieci afrykańskie i dlaczego? 

– Gdzie mieszkają Eskimosi? 

– O czym nie wiedziały eskimoskie dzieci? 

– Co łączy dzieci na całym świecie? 

 

3. 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” – w różnych językach : „Guten Tag”, 

„Good Morning”. 

 

4. Zagadki– rodzic czyta zagadki a dzieci zgadują o kim jest mowa: 

Gdy czas na łowy to igloo buduje, uczy swego synka, jak się poluje (Eskimos) 

Pałeczkami ryż zjada, legendy o smokach opowiada, ma skośne oczy i żółtą skórę, jego kraj 

otoczony jest Wielkim Murem (Chińczyk) 

Indianie mówią o nas „Biała twarz”, zajrzyj do lusterka i już go masz! (Europejczyk) 

Na sawannie urządza polowanie, już z daleka słychać tam-tamów granie. (Afrykańczyk) 

Gdy świętuje, chodzi w pióropuszu, fajkę pokoju pali, by dodać sobie animuszu. (Indianin) 

5. Wykonanie pracy plastycznej „Dzieci z całego świata”. 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/206-dzieci-z-roznych-stron-swiata 

Przygotowujemy sylwety dzieci z twardego brystolu lub tektury oraz podstawki z dwoma 

nacięciami. Naszym zadaniem jest wykonanie charakterystycznego stroju dla danej postaci np. 

Eskimosa, Chińczyka, Japonki, Indianina itp. Do wykonania pracy, wykorzystujemy różnorodne 

materiały  i stosujemy różne techniki wg własnej inwencji. Po ozdobieniu postaci, wkładamy nogi 

sylwety w nacięcia (jedną nogę zaginają do przodu, drugą do tyłu) 

i przyklejamy od spodu klejem lub taśmą. Gdy sylwety są już dobrze umocowane, możemy 

wykonać postaciom buty z plasteliny, naszkicować bluzkę, spodnie wyciąć i przykleić na właściwą 

część sylwety. 

6. Kolorowanki 

https://blizejprzedszkola.pl/dzien-dziecka-swietujemy-nasza-odmiennosc-szanujemy-cz-2-pd,3,578

1.html# 

 

 

https://pracaplastyczna.pl/index.php/inne/206-dzieci-z-roznych-stron-swiata
https://blizejprzedszkola.pl/dzien-dziecka-swietujemy-nasza-odmiennosc-szanujemy-cz-2-pd,3,5781.html
https://blizejprzedszkola.pl/dzien-dziecka-swietujemy-nasza-odmiennosc-szanujemy-cz-2-pd,3,5781.html


 

Wtorek  02.06.2020 r. 

 

Dziecko i świat. 

 

Cele:  

• kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych 

• poszerzenie słownictwa czynnego o pojęcie prawo 

• zachęcanie do współpracy w zespole. 

 

1. Gimnastyka przy piosence „Najpierw skłon” 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

2. Projekcja filmu edukacyjnego „Prawa Dziecka” 

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

 

3. Wysłuchanie wiersza. 

Czemu dziecko jest ważne? 

Czy wiecie to? No raczej! 

Widzi to, co dorosły, 

ale całkiem inaczej. 

 

Chmura jest wielorybem, 

rowerek – samolotem, 

krzesłem lata się w kosmos, 

na księżyc i z powrotem. 

 

Dziecko wie, o czym śpiewa 

ptak, co usiadł na drzewie. 

Dorosły też to wiedział, 

lecz urósł i już nie wie… 

Maciejka Mazan 

 

Rozmowa inspirowana wierszem. Przykładowe pytania i polecenia: 

−− Czym różnią się dzieci od dorosłych? 

−− Kto waszym zdaniem ma większą wyobraźnię – dziecko czy dorosły? 

−− Co swoim kształtem mogą przypominać chmury? O czym mogą śpiewać ptaki? 

−− Przypomnijcie, do czego dzieci mają prawo. (m.in. prawo do: wyrażania własnych myśli, nauki, 

opieki, odpoczynku, wychowania w rodzinie) 

 

4. Dziecięce Przyjemności – sprawdź jaki prezenty dostały dzieci. Rysowanie po śladzie. 

https://2.bp.blogspot.com/-brNW1ld9Wss/XORAqLkeZeI/AAAAAAAAFXQ/4xG7RRGN_r4aBx

PcVzmfJPjRRaBY5OL0gCEwYBhgL/s1600/dzieci%2Bi%2Bprezenty-1.png  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ
https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4
https://2.bp.blogspot.com/-brNW1ld9Wss/XORAqLkeZeI/AAAAAAAAFXQ/4xG7RRGN_r4aBxPcVzmfJPjRRaBY5OL0gCEwYBhgL/s1600/dzieci%2Bi%2Bprezenty-1.png
https://2.bp.blogspot.com/-brNW1ld9Wss/XORAqLkeZeI/AAAAAAAAFXQ/4xG7RRGN_r4aBxPcVzmfJPjRRaBY5OL0gCEwYBhgL/s1600/dzieci%2Bi%2Bprezenty-1.png


Środa  03.06.2020 r. 

 

,,To ja a to ty!” 

 

Cele: 

• kształcenie koordynacji słuchowo-ruchowej 

• rozwijanie świadomości własnego ciała 

• mierzenie długości wybranych przedmiotów dowolnie obraną jednostką miary 

• gromadzenie doświadczeń prowadzących do odkrycia stałości długości 

• kształtowanie umiejętności porównywania poprzez stosowanie określeń wyższy – niższy 

 

1.  „Wszystkie dzieci nasze są”- zabawa przy muzyce. 

(https://www.youtube.com/watch?v=HnssMcCpO70Błąd! Nieprawidłowy odsyłacz typu 

hiperłącze. 

2. Swobodna rozmowa z dzieckiem odwołująca się do jego ogólnej wiedzy i wcześniejszych 

spostrzeżeń na temat różnic między ludźmi . 

3. Zabawa z mierzeniem „To ja, a to ty”. 

Pomoce :sznurek, metrówka. 

Dziecko dobiera się w parę z jednym z rodziców lub rodzeństwem. Rodzic  prosi, aby za pomocą 

sznurka lub paska papieru dziecko zmierzyło, kto w parze jest wyższy, a kto niższy, i podały wynik 

swoich pomiarów. 

 

4. Rodzic prezentuje dziecku różne rodzaje miar (np. linijka, miara krawiecka, metrówka, miarka 

budowlana) służących do mierzenia długości. Dziecko wykorzystują je do samodzielnych 

doświadczeń ( mierzenie długości przedmiotów znajdujących się w pokoju dziecka). 

 

5. Wykonanie ćwiczenia  – porównywanie wzrostu dzieci, używanie określeń: niższy – wyższy. 

 

https://cloud1j.edupage.org/cloud?z%3AbClfzj94VCqiNeLFwE0ZOmcnX6IJ8rw3jbw0micoHK4D

CWrmJ3a4MhgX6DVEXiFz  

 

6. Ustaw członków rodziny od najwyższego do najniższego. 

 

https://cloud2p.edupage.org/cloud?z%3A%2FBI5L5j%2FWqp0MFEV%2B98D95EAkso0mAqfIB

E3S0xKeERNJp9OOVdR4zIdLgl3hweaQGUMOdGYb1oDqHyoxQkjEA%3D%3D  

 

 

 

Czwartek 04.06.2020 

 

Portret przyjaciela. 

 

Cele: 

• poszanowanie i respektowanie odmienności innych 

• doskonalenie sprawności rąk 

• rozwijanie umiejętności odtwarzania różnorodnych form i kształtów 

• kształtowanie kreatywnego myślenia. 

 

1. „Gimnastyka dobra sprawa”- ćwiczenia gimnastyczne do piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E  

https://www.youtube.com/watch?v=HnssMcCpO70
https://cloud1j.edupage.org/cloud?z%3AbClfzj94VCqiNeLFwE0ZOmcnX6IJ8rw3jbw0micoHK4DCWrmJ3a4MhgX6DVEXiFz
https://cloud1j.edupage.org/cloud?z%3AbClfzj94VCqiNeLFwE0ZOmcnX6IJ8rw3jbw0micoHK4DCWrmJ3a4MhgX6DVEXiFz
https://cloud2p.edupage.org/cloud?z%3A%2FBI5L5j%2FWqp0MFEV%2B98D95EAkso0mAqfIBE3S0xKeERNJp9OOVdR4zIdLgl3hweaQGUMOdGYb1oDqHyoxQkjEA%3D%3D
https://cloud2p.edupage.org/cloud?z%3A%2FBI5L5j%2FWqp0MFEV%2B98D95EAkso0mAqfIBE3S0xKeERNJp9OOVdR4zIdLgl3hweaQGUMOdGYb1oDqHyoxQkjEA%3D%3D
https://www.youtube.com/watch?v=l-P0PfiZp9E


 

 

2. Rozmowa porządkująca wiadomości na temat praw dzieci i ich różnorodności oraz odmienności. 

Oglądanie ilustracji przedstawiających dzieci z różnych stron świata. Dostrzeganie różnic w ich 

wyglądzie. 

 

https://przedszkolankowo.pl/2018/06/02/dzieci-plansze-demonstracyjne-kolorowanki/  

 

3.  Wysłuchanie opowiadanie Danuty Wawiłow - "Chcę mieć przyjaciela" – słuchowisko.  

https://www.youtube.com/watch?v=SfMCatGmJ3Q  

Rozmowa na temat opowiadania. 

– Dlaczego Julka obudziła się pewnego dnia smutna? 

– Jak miały na imię dziewczynki, z którymi chciała się zaprzyjaźnić? 

– Kiedy Kasia i Dominika miały zostać przyjaciółkami Julki? 

– Jak wyglądały zabawy dziewczynek? Dlaczego Julka się zbuntowała? 

– W jaki sposób zareagowały Kasia i Dominika? Kto przyniósł Julce rozrzucone zabawki? 

– W jaki sposób Julka zachowała się w stosunku do Ani? Co zbudowała Julka w piaskownicy? 

– Kto i w jaki sposób zepsuł pałac z piasku? Jak miał na imię chłopiec, który stanął w obronie Julki? 

– Czy został jej przyjacielem? W jaki sposób się bawili? Co spowodowało, że Mikołaj uciekł 

z podwórka? 

– Kto przyszedł Julce z pomocą, kiedy stłukła kolano? W jaki sposób dziewczynka zachowała się w 

stosunku do Ani? 

– Dlaczego nikt nigdy nie bawił się z Anią? 

– Czy, waszym zdaniem, to są wystarczające powody, aby kogoś nie lubić? 

– Co robiły Julka z Anią? Dlaczego następnego dnia Julka obudziła się wesoła?  

4. Rozmowa na temat Kogo nazywamy przyjacielem?  

 

5. „Mój przyjaciel” – narysuj w ramce swojego przyjaciela. 

 

https://cdn.pixabay.com/photo/2017/01/18/22/09/photo-frame-1991015_1280.png  

 

 

Piątek 05.06.2020 r. 

 

Moje uczucia. 

 
Cele: 

• uczenie rozpoznawania oraz nazywania uczuć i emocji 

• dostarczenie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji 

• stworzenie okazji do bezpiecznego uzewnętrzniania własnych uczuć i przeżyć  

 

1. Film edukacyjny „Nasze emocje” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Yqb95ZWykSI  

 

 

2. Zabawa - Z czego jestem zadowolony? 

https://przedszkolankowo.pl/2018/06/02/dzieci-plansze-demonstracyjne-kolorowanki/
https://www.youtube.com/watch?v=SfMCatGmJ3Q
https://cdn.pixabay.com/photo/2017/01/18/22/09/photo-frame-1991015_1280.png
https://www.youtube.com/watch?v=Yqb95ZWykSI


Potrzebujemy: duża koperta, małe karteczki. 

Dziecko dostaje koperty, które podpisuje lub ozdabia. Potem na karteczkach rysuje to, co zrobiło 

wczoraj dobrze, z czego jest zadowolone. Rodzic pisze datę na karteczce, a dziecko chowa je do 

koperty. Ćwiczenie to wykonujemy przez tydzień, a potem je podsumowujemy. Dziecko pokazuje 

karteczki i mówi, co przez tydzień robiło dobrze, z czego było zadowolone. 

 

 

3. Zabawa - Lustro emocjonalne. 

Dziecko z rodzicem tworzy parę. Jedna osoba w parze jest lustrem, druga – przegląda się w nim. 

Osoba stojąca przed lustrem wyraża miną, gestem, ruchem ciała różne emocje, a lustro je powtarza. 

Po chwili następuje zmiana ról. 

 

4. Słuchanie tekstu Jolanty Kucharczyk „Moje uczucia”. 

 

Żal mi minionych wakacji, urodzin, które już były, i tego, że odwiedziny babci już się skończyły. 

Smutno, że tata wyjechał, mama tak mało ma czasu, i złość mnie bierze, że brat mój robi tak dużo 

hałasu. 

Tu, w moim sercu, mieszkają uczucia: miłość, radość i smutek. 

Czasem jestem tak bardzo szczęśliwy, lecz czasem także się smucę. W kieszonce kasztan na 

szczęście o tym wciąż przypomina, że wszystko, co jest tak smutne, kiedyś z czasem przemija. 

Zobacz, już się uśmiechasz, bo znowu będą wakacje, tata niedługo już wróci, z mamą pójdziesz na 

spacer. Po burzy zawsze jest tęcza, po deszczu słońce znów świeci, po chwilach trudnych i 

smutnych znowu szczęśliwe są dzieci. 

 

Rozmowa na temat tekstu. 

− Co mieszka w sercu? 

− Czy zawsze jest nam wesoło? 

− Czy zdarza się, że coś was smuci? 

− Czy zdarza się, że coś was złości? 

Rodzic przypomina, że uczucia, emocje są czymś normalnym, naturalnym, co zawsze towarzyszy 

ludziom – dorosłym i dzieciom. Ale należy pamiętać o tym, że po burzy zawsze jest tęcza, po 

deszczu słońce znowu świeci, po chwilach trudnych i smutnych znowu szczęśliwe są dzieci. 

 

5. Rysowanie na kartkach tego, co cieszy dzieci, i tego, co je smuci. 

 

Potrzebujemy: kartkę podzieloną na pół – w lewym górnym rogu rysunek chmurki, a w prawym 

górnym rogu – słoneczka, kredki. 

Dziecko dostaje kartkę podzieloną na pół, z rysunkiem chmurki i słoneczka w ich rogach. Po lewej 

stronie kartki (chmurka) rysuje to, co je smuci, a po prawej stronie (słonko) – co je cieszy. 

 

6. Zabawa z wykorzystaniem kostki mimicznej. 

 

Kostka do pobrania 

https://warsztatzemocjami.pl/wp-content/uploads/2018/04/kostka_z_emocjami.pdf  

 

Dzieci oglądają kostkę mimiczną, nazywają emocje przedstawione na obrazkach buzi. Rodzic pyta: 

https://warsztatzemocjami.pl/wp-content/uploads/2018/04/kostka_z_emocjami.pdf


− Kiedy się złościmy?  

− Kiedy się smucimy? 

− Kiedy się boimy?  

− Kiedy się cieszymy?  

− Kiedy się wstydzimy?  

− Kiedy zazdrościmy? 

Dziecko rzuca kostką mimiczną. Nie pokazuje, co wskazała kostka, tylko miną przedstawia 

odpowiednią emocję. Rodzic naśladuje minę, jaką przedstawiło dziecko, i nazywa związaną z nią 

emocję. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


