
Temat kompleksowy: „ Dzień dziecka” 

Termin realizacji: 

Grupa III A 

Cel: kształcenie umiejętności wyrażania uczuć i emocji, czerpanie radości z 

bycia dzieckiem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propozycje zabaw z dziećmi 

Wysłuchanie piosenki „ Wszystkie dzieci nasze są” M. Jeżowskiej, która może 

być lekcją tolerancji i miłości dla wszystkich. 

https://www.youtube.com/watch?v=d_vuQ-9iVO- 

Słuchanie wiersza  

"Dzieci" - Gellnerowa Danuta  

 Wszystkie dzieci 

 na całym świecie 

 są takie same - 

 lubią skakać na jednej nodze 

 i lubią zanudzać mamę. 

 

 Wszystkie dzieci 

 na całym świecie 

 śpiewają wesołe piosenki 

 i byle kamyk, · i byle szkiełko 

https://www.youtube.com/watch?v=d_vuQ-9iVO-


 biorą jak skarb 

 do ręki. 

 

 Podobno dzieci 

 na całym świecie 

 bywają niegrzeczne czasem, · lecz to nie u nas, · nie w naszym 

mieście - 

 to gdzieś za górą, za lasem. 

 

Rozmowa na temat wiersza. Pytania: 

- Czy dzieci na całym świecie lubią się bawić? 

- Jak myślisz, co dla dziecka jest najważniejsze? 

- Czy dobrze jest mieć przyjaciela? 

 

 

 

 



Zabawa przy piosence „ Podajmy sobie ręce”. 

https://m.youtube.com/watch?v=EkDzE_EHH_A 

Zabawa „ Wyrażanie uczuć” 

Dziecko przedstawia stany uczuciowe różnymi formami ekspresji- werbalnie, za 

pomocą mimiki, rysunku. 

Dziecko na podstawie ilustracji wypowiada się na temat charakterystycznych 

cech różnych stanów emocjonalnych np.: radosna twarz – to buzia, na której 

usta skierowane są do góry, a oczy duże i radosne. 

 Zabawa „Nazwij swoje uczucia”. 

Dziecko tworzy dalszą część rozpoczętego przez rodzica zdania: 

Jestem smutny, gdy …. 

Czuję się szczęśliwy, ponieważ…… 

Jest mi wesoło, kiedy  ……… 

Czuję się zadowolony, kiedy…… 

 

Słuchanie wiersza 

„Ile dzieci jest na świecie?” 

                                 Jan Brzechwa 

Czy wy wiecie, czy wy wiecie, ·Ile dzieci jest na świecie? 

Kto by to policzyć mógł 

Tyle serc, i rąk, i nóg? 

A choć dzieci jest tak dużo, ·Wszystkie wspólnej sprawie służą, ·Wszystkie 

pragną, pragną z całych sił, ·Żeby świat szczęśliwy był. 

 

Czy Ty tak samo jak, inne dzieci marzysz o tym, aby wszystkie dzieci na świecie 

były szczęśliwe i radosne? 

 Zabawa integracyjna „ Mały człowiek” 

Dziecko ilustruje ruchem treść wiersza. 

https://m.youtube.com/watch?v=EkDzE_EHH_A


Mały człowiek, duża sprawa.( dziecko przykuca, wstaje i zatacza rękami koło) 

Mały człowiek ma swe prawa.( dziecko rękami wskazuje na siebie) 

Strzegąc praw należycie, ( krzyżuje ręce i przykłada do siebie) 

Układamy dziecku życie.(dziecko klaszcze) 

Wiersz Marcin Brykczyński „ O PRAWACH DZIECKA” 

https://czasdzieci.pl/czytanki/id,479a5-marcin-brykczynski_o.htmI 

kolorowanka  

https://czasdzieci.pl/czytanki/id,479a5-marcin-brykczynski_o.htmI


Zabawa matematyczno – muzyczna: 

„ Ćwiczenie z liczeniem w podskokach” 

https://m.youtube.com.watch?v=bzboHM5GUzg 

Zabawa rytmiczna „ Rozgrzewka na opak”. 

Rodzic gra na bębenku ( lub innym instrumencie) na przemian rytmy: marsza, 

biegu i podskoków, a dziecko reaguje następująco: - marsz – maszerowanie do 

tyłu, - bieg – biega na czworakach, - podskoki – kuca i  „ podskakują” dłońmi na 

podłodze. 

„ Miny” zabawy z lusterkiem. 

Dziecko wyraża minami różne uczucia: radość, złość, smutek itp. 

Ćwiczenie oddechowe: głęboki wdech nosem – wydech ustami wymawiając 

przy tym różne głoski ( coraz głośniej coraz ciszej). 

Zabawa„ Skojarzenia”. 

Zabawę, zaczynamy mówiąc dowolne słowo, np. „słońce”. Następnie dziecko 

mówi słowo kojarzące się z tym, co powiedziałaś, np. „gorąco”. Potem ty 

szukasz skojarzenia do „gorąco”, np. „lato”. I tak na zmianę („morze”, „piasek”, 

„babki”...).  

Zabawa „ Poszukiwanie skarbów”.  

Na dworze w różnych miejscach (drzewa, krzaki, kamienie) schowaj jakiś 

przedmiot – coś słodkiego albo drobny prezent. Powiedz do dziecka: „Idź do 

przodu, stań, idź w stronę ławki, omiń ją, szukaj na dole....”. Innym poleceniem 

może być podanie liczby kroków, jakie dziecko ma przejść. 

 

 

 

 

 

 

 

https://m.youtube.com.watch/?v=bzboHM5GUzg


 

Karta pracy – labirynt. Marysia zgubiła drogę do domu. Pomóż znaleźć jej 

najkrótszą drogę. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zabawa matematyczna „ Kolorowe kształty” 

Dziecko wycina figury geometryczne z papieru kolorowego. Te figury  wkłada 

do pudełka. Następnie losuje jedną figurę geometryczną i mówi o jej 

charakterystycznych cechach np.: wygląda jak szpiczasty dach. Ma wszystkie 

boki równe itp. 

Zabawa „Mówiąca piłka” 

Do zabawy potrzebna będzie piłka, taśma samoprzylepna, marker. Na piłkę 

naklejamy paski taśmy. 

Na każdym pasku napisz markerem inną zasadę rzucanie i łapanie piłki: „Rzuć 

kucając”, „Rzuć siedząc”, „Rzuć po uprzednim podskoku w górę” – możesz 

wymyśleć różne kombinacje. 

Dziecko łapiąc piłkę musi patrzeć na słowa pod lub najbliżej prawej dłoni 

( rodzic pomaga odczytać zasadę). Musi rzucić piłkę tak, jaki to zostało opisane 

na taśmie – drugi gracz ma zaś spróbować złapać ją w ten sam sposób. 

Następnie patrzy na słowa pod swoją prawą ręką… i gra się toczy. 

 

Zabawa oddechowa „ Pingpongowe piłeczki”. 

Dziecko stoi z rodzicem naprzeciw siebie po przeciwległych końcach stołu. 

Następnie dmuchają na piłeczki pingpongowe w taki sposób , aby nie spadły z 

blatu. 

Zabawa „ Śpiewamy na opak”. 

Dziecko proponuje dziwne sylaby i śpiewa na nich znane mu piosenki. 

Np.: tiru- riru,ejo – bejo,titi, tata, tutu, ence ,pence ,breke keks itp. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



Narysuj po śladzie. 

 



 

Karta pracy – labirynt 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zabawa plastyczna: Wszędzie widzę kółka  

Do zabawy potrzebny jest dziurkacz, klej, blok i kolorowe kartki. Oto jak się 

bawić: 

 dziecko wycina kółka, którymi wykleja biały papier. Im więcej kolorów i 

elementów, tym lepiej; 

 jeśli nie macie dziurkacza, możecie wykorzystać plastelinę i z niej 

formować kuleczki. 

Widok za oknem, ulubione zwierzę, pani nauczycielka, wymarzona podróż, 

przyszły zawód – temat obrazka ogranicza tylko wyobraźnia 

Słuchanie piosenki o przyjaźni 

https://m.youtube.com/watch?v=68Uahr2nYKw 

Drodzy Rodzice. Na stronie –Sówka Zosia znajdują się zabawy dla małych 

bystrzaków, ćwiczące pamięć i spostrzegawczość, które polecamy do wspólnej 

zabawy w domu. 

Eksperymenty- zabawy z bańkami mydlanymi 

https://www.banki-mydlane.com.pl/eksperymenty.html 

 

Słuchanie piosenki „ Przyjaźń to wielka sprawa” 

https://m.youtube.com/watch?v=CHRvns4VEsQ 

 

Drodzy Rodzice na stronie www.danonki.pl/zabawy/dla _dzieci 

można znaleźć  kreatywne zabawy edukacyjne i ruchowe , w domu, i na 

świeżym powietrzu i wiele pomysłów na wspólną zabawę z dzieckiem. 

 

https://m.youtube.com/watch?v=68Uahr2nYKw
https://www.banki-mydlane.com.pl/eksperymenty.html
https://m.youtube.com/watch?v=CHRvns4VEsQ
http://www.danonki.pl/zabawy/dla


Karta pracy. Dokończ rysunek. 



 

Narysuj po śladzie. 

 

 



 



Język angielski. Słownictwo. 

Toys – zabawki, 

Drum – bębenek, 

Toy box – pudełko z zabawkami, 

Soldier – żołnierz. 

Rozszerzenie. 

Put  the toys in the toy box. Włóż zabawki do pudełka. 

Oglądanie filmu: https://m.youtube.com/watch?v=t68cblgODso 

i filmu  Friends song- https://m.youtube.com/watch?v-bVCKjOT9-gc 

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

Rozwijanie procesów poznawczych. 

Zabawa „ Powtórz za mną” ćwicząca koordynację słuchowo – ruchową. 

Dziecko swobodnie biega po pokoju w podskokach. Na sygnał zatrzymuje się i 

wykonuje polecenie np.: klaśnij w dłonie sześć razy, podskocz pięć razy, okręć 

się dookoła trzy razy, pomachaj ręką cztery razy. 

Zabawa matematyczna „ Czy jest tyle samo?” 

Rodzic kładzie na dywanie dwa pudełka. Wkłada do każdego z nich wybrana 

liczbę klocków. Dziecko przelicz i porównuje liczebność zbiorów. 

Zabawa rozwijająca orientację w schemacie ciała „ Moje ciało”. 

Dziecko trzyma w ręku wstążkę. Rodzic podaje głośno nazwę części ciała. 

Dziecko nakłada na nie wstążkę np: Prawa noga, lewa noga, biodra itd. 

 

 

 

 

 

 

https://m.youtube.com/watch?v=t68cblgODso
https://m.youtube.com/watch?v-bVCKjOT9-gc


Narysuj po śladzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Narysuj po śladzie. 

 

 

 



Zabawy rozwijające sferę emocjonalną dziecka. 

Zabawa „ Relaks z wyobraźnią”. 

Dziecko leży na plecach i zamyka oczy. Rodzic włącza muzykę relaksacyjną, 

dziecko wymyśla sobie do niej własny „film”. Po wysłuchaniu dziecko opowiada 

swój film szeptem. 

Zabawa „ Umiem”. Kształtowanie poczucia własnej wartości. 

Dziecko mówi o swoich umiejętnościach. Może również zaprezentować je za 

pomocą pantomimy. Karta pracy .Narysuj po śladzie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


