01.06.2020
Termin: 01.06. - 05.06.2020
Temat: "Dzień Dziecka"

Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci,
Przed nami jeden z najradośniejszych dni w roku - Dzień Dziecka. Z tej okazji wybierzemy się w
niezwykłą podróż do świata dziecięcej wyobraźni. Poznamy dzieci z różnych stron świata, ich zabawy
i zwyczaje. Zapoznamy się także z podstawowymi prawami dziecka oraz odwiedzimy Muzeum
Zabawek. Zapraszamy! :)

“Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat” J. Korczak

1 czerwca 2020 r. (poniedziałek)

Temat: "Dziecięce marzenia"
Cele:
•
•
•

Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania.
Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat.
Inspirowanie wyobraźni i ekspresji twórczej.

1. "Marzenia" - zapoznanie z wierszem H. Niewiadomskiej.
Wysłuchajcie uważnie wiersza i spróbujcie odpowiedzieć na pytania:
•
•
•
•
•

Jakie były marzenia dzieci?
Dlaczego niektórym dzieciom trudniej spełnić swoje marzenia?
Co to są marzenia?
Jakie jest Wasze największe marzenie?
Czy każde marzenie może się spełnić?

Dzieci lubią mieć marzenia
Chcą, by były do spełnienia
Każde w głowie ma guziczek
Taki mały, żółty pstryczek,
Co im świat piękniejszy czyni
Od Krakowa aż do Gdyni
Krzysio chciałby być pilotem
Pstryk – już lata samolotem
Ewa – chce lekarzem zostać
Pstryk – już w białym kitlu postać
Kosmonautą chce być Jurek
Pstryk – i pędzi w kosmos, w górę
Lecz są również takie dzieci
Którym słońce słabiej świeci
Jacek co ma chorą nogę
Chciałby dosiąść hulajnogę
Julka, która słuch ma slaby
Chce usłyszeć szelest trawy

Ale wszystkie ich marzenia
Są z tym pstryczkiem do spełnienia
No, więc śmiało, przekręć pstryczek
A nóż właśnie dziś guziczek.
2. "Przywitajmy się wesoło" - zabawa ruchowa przy akompaniamencie.
"Przywitajmy się wesoło"
3. "Moje marzenie" - praca plastyczna.
•
•

A teraz sami spróbujcie namalować swoje największe marzenie.
Potrzebne Wam będą: farby plakatowe, duży karton, pędzel, kubek z wodą. Do dzieła!

4. "Ćwiczenia buzi i języka" - zabawa logopedyczna.
Do ćwiczeń potrzebne Wam będzie małe lusterko.
"Ćwiczenia buzi i języka"
5. "Wszystkie dzieci nasze są" - piosenka.
Spróbujcie razem z rodzicami zaśpiewać znaną piosenkę.
"Wszystkie dzieci nasze są"
6. "Tęcza z cukierków" - doświadczenie/eksperyment.
"Tęcza z cukierków"
:)

2 czerwca 2020 r. (wtorek)

Temat: "Dzieci świata"
Cele:
•
•
•

Kształtowanie postawy szacunku i tolerancji do ludzi odmiennych ras i kultur.
Wzbogacanie wiadomości na temat życia ludzi w różnych miejscach na świecie.
Rozwijanie pamięci i koncentracji uwagi.

1. "Jesteśmy dziećmi" - piosenka.
Posłuchajcie piosenki i odpowiedzcie na pytania:

•
•
•
•

Czego dzieci najbardziej potrzebują od swoich rodziców?
Czy wszystkie dzieci są takie same?
Czy wszystkie dzieci mówią takim samym językiem?
Czy to jak wyglądamy jest najważniejsze?

"Jesteśmy dziećmi"
2. "Jesteśmy różni" - prezentacja.
Spróbujcie odpowiedzieć, na podstawie prezentacji, co to jest tolerancja?
"Jesteśmy różni"
3. "Dzień w Azji" - prezentacja.
"Dzień w Azji"
4. "Afryka" - prezentacja.
"Afryka"
Czy zwróciliście uwagę, jak żyją oraz jak wyglądają mieszkańcy Azji i Afryki?
5. "Kontynenty" - zabawa dydaktyczna
Czy znacie wszystkie kontynenty, na których mieszkają Wasi rówieśnicy z całego świata?
Spróbujcie wykonać zadanie z pomocą rodziców.
"Kontynenty"
6. "Do przodu krok, do tyłu krok" - zabawa ruchowa przy piosence.
A teraz pora na odrobinę ruchu zapraszamy do zabawy!
"Dzieci lubią gimnastykę"
7. "Dzieci świata" - zabawa dydaktyczna.
Spróbujcie zapamiętać, jak usiadły dzieci w wagonach.
"Dzieci świata"
:)

3 czerwca 2020 r. (środa)

Temat: "Wszystkie dzieci mają swoje prawa"
Cele:

•
•
•

Zapoznanie z podstawowymi prawami dziecka.
Kształtowanie poczucia rytmu.
Rozwijanie sprawności manualnej.

1. "Prawa dziecka" - prezentacja.
Obejrzyjcie prezentację i spróbujcie odpowiedzieć na pytania:
•
•
•

Co to są prawa dzieci?
Jakie znacie podstawowe prawa dzieci?
Czy wszystkie dzieci mają takie same prawa?

"Prawa dziecka"
2. "Prawa dziecka" - quiz.
"Prawa dziecka"
3. "Maski" - praca plastyczna.
Potrzebne będą: pudełka po jajkach, gumka, guziki, pompony, farby plakatowe, klej, pędzelek,
nożyczki.
"Maski"
4. "Dzień dziecka" - puzzle.
"Dzień dziecka"
5. "Muzykolandia" - zabawa ruchowa przy akompaniamencie
A teraz pora na odrobinę ruchu. Zapraszamy do zabawy! :)
"Muzykolandia"
:)

4 czerwca 2020 r. (czwartek)

Temat: "Nasze zabawki"
Cele:
•
•

Rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi.
Poszerzanie wiedzy na temat zabaw dzieci w dawnych czasach.

1. "Jak bawiły się dzieci 100 lat temu na wsi" - film edukacyjny.
Obejrzyjcie film i spróbujcie odpowiedzieć na pytania:
•
•
•

Gdzie się bawiły dzieci na wsi w dawnych czasach?
Z czego dzieci robiły sobie zabawki?
Dlaczego dzieci musiały same robić sobie zabawki?

"Jak bawiły się dzieci na wsi sto lat temu?
2. "Ćwiczymy spostrzegawczość" - zabawa.
"Ćwiczymy spostrzegawczość"
3. "Muzeum zabawy i zabawek" - film edukacyjny.
Które z zabawek prezentowanych w muzeum podobały Wam się najbardziej?
"Muzeum zabawek i zabawy"
4. "Fruziaki" - ćwiczenia ruchowe przy piosence.
"Fruziaki"
5. "Bączek" - praca plastyczna.
Do wykonania pracy potrzebne Wam będą: papier kolorowy, klej, nożyczki, ołówek, korek,
wykałaczka.
"Bączek"
:)

5 czerwca 2020 r. (piątek)

Temat: "Moje ulubione bajki"
Cele:
•
•
•

Rozbudzanie zainteresowania pięknem i bogactwem literatury dziecięcej.
Rozwijanie mowy i myślenia poprzez wypowiadanie się na temat wysłuchanej bajki.
Kształtowanie poczucia rytmu.

1. "Przygody ciekawskiej Jadzi i innych dzieciaków".
Wysłuchajcie bajki i spróbujcie odpowiedzieć na pytania:
•

Dlaczego rodzice Jadzi mieli zmartwienie?

•
•
•

Jakie przygody miała Jadzia?
Co się stało u babci?
Czy Jadzia wyzbyła się ciekawości?

"Przygody ciekawskiej Jadzi i innych dzieciaków"
2. "Ćwiczenia z liczeniem w podskokach" - zabawa ruchowa z akompaniamentem
A teraz pora na odrobinę ruchu!
"Ćwiczenia z liczeniem w podskokach"
3. "Meduza w butelce" - doświadczenie/eksperyment.
"Meduza w butelce"
4. "Bohaterowie bajek" - quiz.
"Bohaterowie bajek"
5. "Bajki dla dzieci - znajdź parę" - zabawa edukacyjna.
"Bajki dla dzieci - znajdź parę"

