
Dzień dobry drodzy Rodzice i kochane dzieci! 

Witam Was serdecznie w tym szczególnym dniuJ 

 

Kochane dzieci dziś na powitanie mamy dla Was życzenia: 

Z okazji Dnia Dziecka 
wszystkim Biedroneczkom i Misiaczkom życzymy radości, szczęścia 

i spełnienia wszystkich marzeń. 
Niech Wasze dzieciństwo będzie zawsze kolorowe, 

radosne i beztroskie,  
a uśmiech towarzyszy Wam każdego dnia. 

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO! – tego Wam życzą wszystkie Wasze Panie J 
 
1. TEMAT DNIA – „Święto wszystkich dzieci” 
2. DATA – 01.06.2020 
3. CELE – dziecko: 
- z uwagą i skupieniem ogląda filmik, 
- potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące treści filmiku, 
- potrafi naśladować ruchy, 
- potrafi wskazać różnice na obrazkach, 
- rozwija poczucie rytmu, 
- aktywnie uczestniczy w zabawach z członkami rodziny. 
 
4. Zanim zaproszę Was do zabaw, proszę obejrzyjcie filmik pt. „My dzieci świata” jest on w 
formie prezentacji multimedialnej. 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0 

Teraz już wiecie, że dzieci żyją na całym świecie i wszystkie dziś mają święto. Czy pamiętacie 
skąd pochodzą dzieci występujące w filmiku? Spróbujcie wymienić, mamusia lub tatuś na 
pewno Wam pomogą (z Polski, z Grenlandii, z Afryki, z Meksyku, z Chin, z Hawajów, z Japonii, 
z Indii). 

5. Teraz trochę się poruszamy, zapraszam do zabawy ruchowo-tanecznej. Dzieci zaproście 
rodziców,  rodzeństwo do wspólnej zabawy. Naśladujcie ruchy małpek. 



https://www.youtube.com/watch?v=EuCip5y1464 

PODOBAŁO SIĘ WAM?  ODPOCZNIJCIE TROSZKĘ! 

6. Usiądźcie przed monitorem . Rodzicu poniżej znajdują się dwa obrazki, poproś dziecko, 
aby odszukało różnice. Zadanie można wykonać na monitorze wskazując paluszkiem lub 
obrazki można wydrukować. 

 



7. Kochani wstajemy i zapraszam do kolejnej zabawy tanecznej pt. „Taniec Wywijaniec”. 

Tańczcie razem z dziećmi J 

https://www.youtube.com/watch?v=jQoHw7jvkRU 

 

8.  Zabawa integracyjna „Rzeźba”.  

Rodzic jest plasteliną, z której dziecko  modelują różne figury. Może  być  stojąca, siedząca 
lub leżąca. Rodzic poddaje się działaniu dziecka. Na zakończenie pracy dziecko nadają tytuł 
swojej rzeźbie – zmiana ról. 

9.  Zabawa „Zgadnij, co to?”.  

Dziecko rozpoznaje przez dotyk, to co przygotował mu  rodzic ( kiwi, cukierek, mandarynka, 
jabłko, orzech w łupinie itp. ), wszystkie produkty są w pudelku a dziecko ma zawiązane oczy. 
W nagrodę za odgadnięcie zagadki może  zjeść/zatrzymać wylosowaną rzecz. 

10. Zabawa „Odklejanie od podłogi”. 

Rodzic leży „przyklejony” do podłogi, dziecko stara się go oderwać - zmiana ról. 

11. Na zakończenie proponuję  zabawę dla wszystkich członków rodziny. Usiądźcie na 
podłodze  i naśladujcie ruchy. Zaczynamy! 

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

12. Po południu zachęcam do zabaw na świeżym powietrzu. Mogą to być: spacer, wycieczka 
rowerowa, zabawy ruchowe w ogrodzie (tor przeszkód, zabawa w chowanego, wyścigi), 
obserwacja przyrody, piknik, puszczanie baniek mydlanych. 

BIEDRONECZKI I MISIACZKI  ŻYCZĘ UDANEJ ZABAWY! I FAJNYCH PREZENTÓW J 

Pozdrawiam Was wszystkie i mocno ściskamJ 

Pani AlaJ 

 


