
 

 



 

 

Temat: „Dzień Dziecka” 

Termin realizacji: 1.06-5.06 

 

 

 

 



Zajęcia społeczno-techniczne „Ulubione zabawy”  

CELE: 

 Wdrażanie do swobodnego wypowiadania się na dany temat 

 Rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem 

 Wdrażanie do poprawnego formułowania zdań 

 

Rozmowa na temat ulubionych zabaw dzieci. Rodzic może opowiedzieć o 

zabawach, które pamięta ze swojego dzieciństwa. W omówieniu tematu mogą 

pomóc Państwu poniższe obrazki przedstawiające różne dziecięce zabawy.  

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 



Praca techniczna „Mój pojazd” 

CELE: 

 Rozbudzanie inwencji twórczej dziecka w czasie tworzenia pojazdu 

 Doskonalenie umiejętności łączenia różnych materiałów w plastyczną 

całość 

 Kształtowanie umiejętności wypowiadania się w formie plastycznej 

 Kształtowanie motywacji do efektywnej pracy 

 Rozwijanie wyobraźni  

 

Dziecko na tekturze odrysowuje cztery koła od rolki po papierze toaletowym, 

następnie wycina i okleja rolkę według własnego pomysłu np. kolorowym 

papierem, bibułą, włóczką, krepiną itp. Ostatni etap pracy to przyczepienie 

wyciętych kół z tektury. Ponieważ do przytwierdzenia kół potrzebne będą 

pineski. Poproś rodzica o pomoc. W wykonaniu pracy może wam pomóc 

poniższy obrazek. 

 

 

 



Zabawa ruchowa „Szybkie samochody” 

CELE: 

 Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej 

 Kształtowanie zwinności i szybkości 

 Kształtowanie umiejętności biegu bez potrąceń 

 

Dziecko zmienia się w kierowcę – do ręki bierze koło wycięte z papieru 

(kierownica). Rodzic wydaje polecenia np. samochód jedzie wolno (dziecko 

porusza się w wolnym tempie), samochód jedzie szybko (dziecko porusza się 

szybko).  

 

Zajęcia z zakresu wspomagania rozwoju mowy „Moja zabawka” 

CELE: 

 Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

 Kształtowanie umiejętności podziału wyrazu na sylaby 

 Rozwijanie mowy i myślenia 

 

Przebieg zajęcia: 

1. Rozmowa na temat ulubionych zabawek dziecka 

2. Rysowanie obrazka na temat „Moja ulubiona zabawka” 

3. Zabawa dydaktyczna „Podziel na sylaby” – zadaniem dziecka jest 

podzielenie na sylaby następujących wyrazów np. miś, lalka, wózek, 

samochód, klocki, piłka. 

 

Ekspresja ruchowa „Zamień się w swoją ulubioną zabawkę” 

Dziecko maszeruje w rytm dowolnej muzyki. Gdy muzyka umilknie dziecko 

zamienia się w swoją ulubioną zabawkę i naśladuje ją ruchem.  

 

 

 

 



Przyjrzyj się ilustracji i wskaż swoją ulubioną zabawkę.  

 

 



 



 

 

 

 



Praca plastyczna „Moja zabawka” 

CELE: 

 Rozwijanie małej motoryki 

 Rysowanie po śladzie 

 Usprawnianie umiejętności kolorowania nie przekraczając linii 

 

Przebieg zajęcia: 

1. Wysłuchanie wiersza pt. „Miś”  

2. Wykonanie pracy plastycznej  

 

„Miś” 

Siedzi w kącie sobie Miś 

Przytulałem się do niego dziś 

Jest pluszowy i kudłaty 

A dostałem go od Taty!! 

 

Zadaniem dziecka jest narysowanie misia po śladzie i pokolorowanie go według 

własnego pomysłu. Postaraj się nie wychodzić za linie. Możesz dorysować inne 

elementy do obrazka.  



 

 

 

 

 

 

 

 



Wysłuchanie wiersza „Dziecięce zabawki” 

CELE: 

 Kształtowanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem 

 Rozwijanie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami  

 Rozwijanie mowy i myślenia 

 

Raz w dziecięcym pokoiku 

rozmawiały zabawki w koszyku. 

Było cicho, dzieci spały, 

a one się przechwalały. 

Piłka okrągła jak oko, 

że odbija się wysoko. 

Misio, że jest taki miły, 

aby dzieci się tuliły. 

Samochodzik, nie bez racji, 

że uczy motoryzacji. 

Klocki rzekły bez bojaźni: 

"My uczymy wyobraźni, 

jak należy się zachować, 

aby domek wybudować". 

Byłyby się pokłóciły, 

tylko dzieci się zbudziły 

i jak zwykle pośród wrzawy 

przystąpiły do zabawy. 

 

Rozmowa na temat wiersza: 

 Jakie zabawki kłóciły się w wierszu? 

 O co kłóciły się zabawki? 

 Wskaż te zabawki na ilustracji poniżej.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zajęcia społeczno-plastyczne „Ja w swojej krainie wyobraźni” 

CELE: 

 Rozwijanie kreatywnej postawy 

 Kształtowanie sprawności manualnej 

 Rozwijanie wyobraźni 

 

Rodzic prosi aby dziecko położyło się na plecach i zamknęło oczy. Następnie 

wyobraziło sobie siebie w wymarzonej krainie. Zadaniem dziecka jest 

wykonanie pracy plastycznej „Moja wymarzona kraina” według własnego 

pomysłu. Do pracy potrzebne będą: kartka papieru, papier kolorowy, włóczka, 

skrawki kolorowego materiału, farby, pędzel, nożyczki, klej, koraliki i inne 

drobne elementy, które dziecko posiada w domu. W celu stworzenia twórczej 

atmosfery proponuję, aby dziecko pracowało słuchając relaksacyjnej muzyki, 

link poniżej.  

https://www.youtube.com/watch?v=kgqw-4mH7Kw 

 

Wysłuchanie wiersza Juliana Tuwima pt. „Dyzio Marzyciel” 

CELE: 

 Rozwijanie zainteresowań poezją 

 Rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się na podstawie 

tekstu 

 Kształtowanie umiejętności konstruowania dłuższych wypowiedzi 

Dyzio Marzyciel 

Położył się Dyzio na łące, 

Przygląda się niebu błękitnemu 

I marzy: 

"Jaka szkoda, że te obłoczki płynące 

Nie są z waniliowego kremu... 

A te różowe - 

Że to nie lody malinowe... 

A te złociste, pierzaste - 

Że to nie stosy ciastek... 

I szkoda, że całe niebo 

Nie jest z tortu czekoladowego... 

https://www.youtube.com/watch?v=kgqw-4mH7Kw


Jaki piękny byłby wtedy świat! 

Leżałbym sobie, jak leżę, 

Na tej murawie świeżej, 

Wyciągnąłbym tylko rękę 

I jadł... i jadł... i jadł..." 

Rozmowa na temat wiersza i przykładowe pytania: 

1. Czy warto jest marzyć? 

2. Czy marzenia są potrzebne? 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zabawa  

Dokończ zdanie „Moim marzeniem jest…”(co?) 

Zabawa naśladowcza „Marzyciel” 

CELE: 

 Rozwijanie umiejętności rozpoznawania i określania własnych marzeń 

 Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej 

 Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

 

Zadaniem dziecka jest przedstawienie swojego marzenia za pomocą ruchu ciała, 

gestu oraz mimiki.  

 

Praca plastyczna „Drzewo życzeń” 

CELE: 

 Ćwiczenie sprawności palców 

 Kształtowanie sprawności manualnych 

 Rozwijanie inwencji twórczej 

 

Do zajęcia plastycznego należy wykorzystać kontur drzewa oraz liści w 

materiałach poniżej. Zadaniem dziecka jest wycięcie sześciu liści, przyklejenie 

ich do szablonu drzewa i narysowanie na nich swoich marzeń lub życzeń. 

 



 

 

 



 

 

 

 

Zabawa „Sylabki zgadywanki” 

CELE: 

 Kształtowanie umiejętności analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej 

 Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania 

 Kształtowanie słuchu fonematycznego 

 

Rodzic wypowiada sylabami następujące wyrazy np. gu-zi-ki, gar-nek, gło-wa, 

wa-ga, go-ry-le itp. Zadaniem dziecka jest podanie pełnego wyrazu. Można 

także wykorzystać inne wyrazy np. imiona dzieci.  

 



Zajęcia z zakresu wspomagania rozwoju mowy „Gruby goryl” 

CELE: 

 Poznanie obrazu graficznego litery G 

 Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania 

 Kształtowanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów 

 Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na dany temat 

 

Wysłuchanie wiersza „Gruby Goryl” Agnieszki Kolankowskiej 

Gruby Goryl Gustaw na gałęzi siedzi. 

- Spadnie! Gruchnie! – gadają sąsiedzi. 

Gapi się na niego cała zgraja wokół: 

Gady, gęsi, gazela, gołąb, gepard, nawet sokół. 

- Gałąź krucha, a on wielki! 

- Gigant! Pewnie strasznie ciężki! – 

Już gderają gdzieś na mieście. 

A on…? Zajada gruszki w cieście. 

 

 

Rozmowa na temat wiersza kierowana pytaniami np.  

- Jak miał na imię goryl? 

- O co się martwiły zwierzęta? 

- Jak myślisz, gdzie mogła mieć miejsce ta sytuacja? 

 



 Dziecko powtarza wyrazy na G jakie wystąpiły w tekście wiersza i dzieli 

je na sylaby 

 Dziecko rysuje palcem w powietrzu oraz na stole małą i wielką literę G 

 Dziecko układa kształt litery G ze wstążki lub sznurka, następnie chodzi 

po wstążce rozłożonej na podłodze stopa za stopą 

 

Zadaniem dziecka jest rysowanie palcem po śladzie litery G, a następnie 

wyklejenie szablonu litery kawałkami bibuły lub krepiny.  

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



Zadaniem dziecka jest narysowanie po śladzie litery G oraz pokolorowanie 

obrazków. Jaką głoską rozpoczynają się wszystkie obrazki?  

 

 



Ćwiczenia gimnastyczne  

CELE: 

 Rozwijanie motoryki małej i dużej 

 Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej 

 Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 

Ćwiczenia kształtujące mięśnie tułowia: 

 Dziecko kładzie się na brzuchu. Rodzic daje dziecku woreczek lub małą 

zabawkę pluszową, na sygnał dziecko podrzuca woreczek do góry i 

próbuje go złapać. Należy zwrócić uwagę, by dziecko nie opierało łokci o 

podłogę. 

 Dziecko siada w siadzie skrzyżnym z woreczkiem na głowie. Na sygnał 

wykonuje skłon tułowia w bok próbując zrzucić woreczek z głowy na 

podłogę. To samo ćwiczenie wykonuje w drugą stronę.  

 Dziecko spaceruje na czworakach w podporze tyłem. 

 Dziecko kładzie woreczek na głowie. Na sygnał zaczyna maszerować 

wysoko unosząc kolana.  

 Dziecko wykonuje skręty tułowia raz w jedną, raz w rugą stronę. 

 Dziecko w siadzie klęcznym trzyma woreczek w dowolnej ręce i 

przesuwa go jak najdalej w bok 

Ćwiczenie uspokajające: 

 Marsz po obwodzie koła połączony ze wznoszeniem ramion i regularnym 

oddechem. 

Poniżej link do filmiku z ćwiczeniami rozciągającymi: 

https://www.youtube.com/watch?v=QhOmBWBS2_s 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QhOmBWBS2_s


Zajęcia społeczne „Moje prawa i obowiązki” 

CELE: 

 Zapoznanie z prawami dziecka 

 Wzbudzanie poczucia ważności 

 Określanie obowiązków dzieci względem siebie samych i innych 

 Rozwijanie mowy i myślenia 

 

Wysłuchanie wiersza „O prawach dziecka” Marcina Brykczyńskiego 

Niech się wreszcie każdy dowie 

I rozpowie w świecie całym, 

Że dziecko to także człowiek, 

Tyle, że jeszcze mały. 

Dlatego ludzie uczeni, 

Którym za to należą się brawa, 

Chcąc wielu dzieci los odmienić, 

Stworzyli dla Was mądre prawa. 

Więc je na co dzień i od święta 

Spróbujcie dobrze zapamiętać: 

 

Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszać do niczego, 

A szczególnie do zrobienia czegoś niedobrego. 

 

Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi 

I mam prawo sam wybierać, z kim się będę bawić. 

 

Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić, bić, wyzywać, 

I każdego mogę zawsze na ratunek wzywać. 

 

Jeśli mama albo tata już nie mieszka z nami, 

Nikt nie może mi zabronić spotkać ich czasami. 

 

Nikt nie może moich listów czytać bez pytania, 

Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. 

 

Mogę żądać, żeby każdy uznał moje prawa, 

A gdy różnię się od innych, to jest moja sprawa. 

 



Tak się tu w wiersze poukładały 

Prawa dla dzieci na całym świecie, 

Byście w potrzebie z nich korzystały 

Najlepiej, jak umiecie. 

 

 

Rozmowa na temat przeczytanego wiersza: 

 Co to są prawa? 

 Kto ma swoje prawa? 

 Jakie prawa mają dzieci? 

 Czy potrzebne są prawa dla dzieci? 

 

Dziecko wypowiada się pełnymi zdaniami na temat ilustracji dotyczących praw 

dziecka (materiał poniżej).  

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Podsumowanie informacji dotyczących praw dziecka. Należy przypomnieć 

dziecku, że każde dziecko ma prawo do: 

- prywatności 

- życia bez przemocy fizycznej 

- szanowania przekonań religijnych 

- życia bez wojen 

- szanowania kultury, języka i tradycji 

- życia bez przemocy psychicznej  

- spotkań z kulturą 

- wyrażania emocji 

- wiedzy 

- własnych poglądów  

- życia na godnym poziomie 

- ochrony zdrowia 

- bezpieczeństwa 

- bycia częścią rodziny 

- wypoczynku 

- rozwijania zainteresowań 

 

 

Proponuję wysłuchanie piosenki o prawach dziecka i obejrzenie filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4 

 

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

 

Nauka rymowanki „Dzieci mają swoje prawa…” 

 

Dzieci mają swoje prawa, 

Niech każdy się dowie, 

Bo dziecko to także człowiek. 

 

Zadaniem dziecka jest wypowiadanie rymowanki z jednoczesnym 

wyklaskiwanie, wytupywaniem, podskakiwaniem itp.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4
https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4


Zajęcia umuzykalniające „W indiańskiej wiosce”  

CELE: 

 Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania 

 Rozwijanie pamięci rytmicznej 

 Rozwijanie aparatu mowy 

 Rozwijanie słuchu muzycznego 

 

Przebieg zajęcia: 

 Rozmowa na temat Indian, w tym celu proponuję wykorzystanie 

poniższych zdjęć 

 Wysłuchanie piosenki „Indiański taniec” 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKslipdC-sY 

 Zabawa przy piosence 

 Dziecko śpiewając piosenkę wykonuje dowolny ruch w rytm piosenki 

 

Dziś jesteśmy indianami 

I tańczymy taniec nasz. 

W przód leciutko pochylony, 

Idzie w kole każdy z nas. 

Ref. Heja, heja! 

Na prerii widać wielki kurz. 

Heja, heja! 

Indianie chodzą w kole już. 

Heja, heja! 

Indianie tańczą właśnie tak. 

Heja, heja! 

Ten okrzyk to jest indian znak! 

Dziś jesteśmy indianami, 

każdy z nas pióropusz ma, 

taniec indian tańczyć chcemy 

dla nas ta muzyka gra. 

Ref. Heja, heja! 

Na prerii widać wielki kurz. 

Heja, heja! 

Indianie chodzą w kole już. 

Heja, heja! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKslipdC-sY


Indianie tańczą właśnie tak. 

Heja, heja! 

Ten okrzyk to jest indian znak! (2x) 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dorysuj brakujące elementy i pokoloruj. Kogo przedstawia obrazek? 

 

 



Dopasuj brakujące elementy do obrazka i pokoloruj. 

 

 

 

 



Pokoloruj obrazek. 

 

 

 

 

 

 



Zabawa orientacyjno-porządkowa „Indiańskie okrzyki” 

CELE: 

 Rozwijanie sprawności ruchowej 

 Rozwijanie ogólnej sprawności ciała 

 Rozwijanie spostrzegawczości 

 

Dziecko porusza się po pokoju w rytmie wygrywanym przez rodzica na 

dowolnym instrumencie np. grzechotka. Na przerwę w graniu dziecko zamienia 

się w Indianina i wydaje z siebie okrzyki indiańskie ( przykładając rękę do 

buzi). 

 

Praca plastyczna „Indiańskie pióropusze” 

CELE: 

 Doskonalenie małej motoryki 

 Rozwijanie zdolności plastycznych  

 Doskonalenie umiejętności posługiwania się materiałem plastycznym 

 

Do wykonania pracy plastyczno-technicznej potrzebne będą: 

 Karton 

 Kolorowy papier 

 Taśma klejąca 

 Sznurek  

Zadaniem dziecka z pomocą rodzica jest wycięcie paska długości 30cm i 

szerokości 5cm z kartonu i ozdobienie go flamastrem według własnego 

pomysłu. Następnie wycięcie piór z kolorowego papieru (żeby pióra były 

symetryczne należy złożyć kartkę na pół i ukośnie ponacinać brzegi 

nożyczkami). 

Poniżej znajduje się filmik instruktażowy: 

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

 

Można również wyciąć gotowy pióropusz i ozdobić go według własnego 

pomysłu.   

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


 

 

 



Zajęcia społeczno-przyrodnicze „Dzieci” 

Wysłuchanie wiersza Danuty Gellnerowej pt. „Dzieci” 

CELE: 

 Rozwijanie pamięci i wyobraźni 

 Dostrzeganie piękna utworu 

 Doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat wysłuchanego 

wiersza 

 

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 

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. Przykładowe pytania: 

 Czy dzieci są takie, jak te opisane w wierszu? 

 Co najbardziej lubią dzieci? 

 



 

 

 

 

 



Zabawa matematyczna „Kolorowe kształty” 

CELE: 

 Doskonalenie umiejętności uważnego słuchania 

 Rozwijanie logicznego myślenia 

 Utrwalenie kształtów i nazw figur geometrycznych  

 

Do zajęcia potrzebne będą szablony figur w materiałach poniżej. Zadaniem 

dziecka będzie wycięcie figur geometrycznych i nazwanie ich. Następnie rodzic 

wybiera dowolną figurę i podaje jej cechy charakterystyczne nie nazywając ich. 

Dziecko musi odgadnąć o jakiej figurze mowa.  

 

 

 



Wysłuchanie wiersza „Dzieci świata” W. Fabera 

CELE: 

 Kształtowanie szacunku do dzieci z różnych stron świata 

 Wzbogacenie wiadomości 

 Wdrażanie do wypowiadania się na temat wiersza 

 

W Afryce w szkole ,na lekcji, 

Śmiała się dzieci gromada, 

Gdy im mówił malutki Gwinejczyk, 

że gdzieś na świecie śnieg pada. 

A jego rówieśnik, Eskimos, 

też 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. 



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. Pytania pomocnicze: 

 Z czego śmiały się afrykańskie dzieci? 

 W co nie uwierzyli Eskimosi? 

 Co łączy wszystkie dzieci na świecie? 

 

Posłuchajcie piosenki „Kolorowe dzieci” Majki Jeżowskiej oraz piosenki 

„Jesteśmy dziećmi”  i zaproście rodziców do tańca: 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ


Pokoloruj kolorowanki przedstawiające dzieci z różnych stron świata. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



Wytnij i naklej dzieci w odpowiednim miejscu na mapie. 

 



 

 

 

 



Wysłuchanie opowieści rymowanej „Łapacz snów” 

CELE: 

 Wdrażanie do uważnego słuchania  

 Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej 

 

Łapacz snów 

Żył sobie Czarny Ptak – wódz plemienia wśród strumieni, 

który stwierdził, że życie mieszkańców odmieni. 

Na środku wioski wielkie ognisko rozpalił, 

a lud jego z przejęciem w wielkie bębny walił. 

Mieszkańcy strasznych snów nie lubili mieć, 

dlatego wódz wynalazł coś, na co każdy miał chęć –  

to coś złe sny zabierało i dobre przyniosło, 

w indiańskiej wiosce nazwę „łapacz snów” nosiło.  

 

 
 



„Dzień dziecka” – święto wszystkich dzieci 

CELE: 

 Aktywizowanie logicznego myślenia 

 Budzenie zainteresowania własnym świętem  

 Rozwijanie mowy 

 

Rozwiązanie zagadki: 

Co to za święto, 

na pewno wiecie. 

Obchodzą je dzieci 

na calutkim świecie. 

W tym dniu prezenty 

piękne dostają 

a dorośli chętnie 

ich życzenia spełniają. 

Szczęście i radość, 

panują wkoło 

Nawet tym smutnym 

Jest wtedy wesoło. 

(Międzynarodowy Dzień Dziecka) 

 

 
 



Wysłuchanie wiersza „Co dzieci kochają” Anny Bayer 

 

CELE: 

 Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania 

 Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na określony temat 

 Kształtowanie umiejętności skupienia uwagi 

 

Dzieci kochają landrynki 

i słodką lemoniadę, 

śmieją im się buzie, 

gdy widzą czekoladę. 

Dzieci kochają aniołki 

drewniane pajacyki, 

bezpieczne ręce ojca, 

na biegunach koniki. 

Dzieci kochają podróże, 

wycieczki z przygodami. 

Bułeczki jagodowe 

robione ręką mamy. 

Dzieci kochają zabawę, 

Na każdym kontynencie, 

Więc dajcie im się bawić a będą uśmiechnięte. 

 

Rozmowa na temat wiersza: Co kochają dzieci? W odpowiedzi na to pytanie 

mogą wam pomóc zamieszczone poniżej ilustracje.  

 

 



 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



Zabawa ruchowa „Co lubimy?” 

CELE: 

 Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej 

 Kształtowanie umiejętności reagowania na sygnał 

 Usprawnianie małej i dużej motoryki 

 

Dziecko maszeruje po dywanie w rytm dowolnej muzyki. Gdy muzyka milknie 

dziecko zatrzymuje się, natomiast rodzic pyta się dziecka „Co lubisz robić?”. 

Dziecko mówi np. „biegać” i wykonuje tę czynność.  

 

Praca plastyczna „Mój portret” 

CELE: 

 Rozwijanie małej motoryki 

 Rozwijanie umiejętności plastycznych 

 Wdrażanie dzieci do korzystania z wiedzy o sobie w trakcie rysowania 

portretu 

 

Dziecko obserwuje siebie w lustrze. Następnie rysuje swój portretu pastelami na 

kartce papieru. Należy zwrócić uwagę, żeby dziecko narysowało jak najwięcej 

szczegółów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dodatkowe karty pracy: 

 
 

 



 
 

 



 
 

 

 



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie procesów 

poznawczych 

grupa IIIB 

 

CELE: 

 Rozwijanie logicznego myślenia 

 Rozwijanie umiejętności swobodnego wypowiadania się 

 Wzbogacenie wiedzy na temat zwierząt 

 

Rozwiązywanie zagadek o zwierzętach: 

 

Znany jest z czystości, znany jest z urody. 

Wciąż się łapką myje, chociaż nie ma wody. (kot) 

 

Siedzi w klatce kolorowej, umie mówić różne słowa. 

Ładne, brzydkie – jak się zdarza – bo bezmyślnie je powtarza. 

(papuga) 

 

W akwarium i w morzu, w rzece je znajdziecie. 

Do tego pływają najlepiej na świecie. (ryby) 

 

Powolne bardzo ma ruchy,  

i nie skrzywdzi nawet muchy. 

Gdy na nerwach mu ktoś gra, 

do skorupki się schowa. (ślimak) 

 

Na wysokich nogach, 

z dużymi rogami. 

Po leśnych mknie drogach, 

i staje za drzewami. (jeleń) 

 

Na Antarktydzie żyje, 

elegancki czarny ptak. 

Dużo pływa, lecz nie lata, 



ma na sobie czarny frak. (pingwin) 

 

 

Zabawa dydaktyczna „Zgadnij kto to”  

Dziecko naśladuje zwierzęta występujące w zagadkach a rodzic 

odgaduje jakie to zwierzę. Mile widziana zamiana ról.  

 

Poniżej znajdują się ilustracje przedstawiające rozwiązania zagadek. 

 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zabawa „Dokończ słowo” 

CELE: 

 Kształtowanie umiejętności uważnego słuchania 

 Ćwiczenie analizy i syntezy słuchowej 

 Wzbogacenie słownictwa 

 

Rodzic podaje dziecku dowolną sylabę. Zadaniem dziecka jest 

dokończenie tak, aby powstał wyraz. Np. li-zak, ru-ra, wo-da, ro-wer, 

las-ka, kred-ka, baj-ka, mis-ka, zas-pa, tra-sa, łó-żko itp.  

 

 

Zabawa „Rymy” 

CELE: 

 Rozwijanie umiejętności manipulowania słowami 

 Doskonalenie umiejętności wychwytywania powtarzającej się 

sekwencji rytmicznej 

 rozwijanie logicznego myślenia 

 

Rodzic wymawia słowo i prosi dziecko, aby utworzyło do niego rym. 

Np. piórko-biurko, 

kotek-płotek, 

bączek – pączek, 

szyszka – myszka, 

bułka – półka, 

kura – góra, 

mak – rak, 

cukierek – rowerek, 

flaga – waga, 

szafa – żyrafa, 

sowa – głowa, 

buty – nuty, 

słoń – koń, 

kaczka – dziwaczka, 

pogoda – wygoda itp.  
 



Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w zakresie 

usprawniania funkcji sensoryczno-motorycznych 

Grupa IIIB 

CELE: 

 doskonalenie aparatu mowy 

 kształtowanie umiejętności wyrazistego mówienia 

 ćwiczenie pamięci 

 

Ćwiczenie warg i języka: 

Rodzic czyta wierszyk. Dziecko siada przed lustrem i wykonuje 

ćwiczenia.  

 

Wargi dobrze rozciągamy, 

gdy się pięknie uśmiechamy. 

Zasłaniamy ząbki nimi? 

To je teraz odsłonimy! 

Warto także parskać, prychać, 

głośno, tak by było słychać! 

No i jeszcze gwizdać, chrapać, 

pykać, cmokać, mlaskać, sapać. 

Bowiem wszystkie te ćwiczenia, 

do warg służą usprawnienia. 

 

Ćwiczenia usprawniające motorykę dużą: 

CELE: 

 usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej 

 usprawnianie motoryki dużej  

 wiara we własne siły 

 rozwijanie percepcji słuchowej 

 

1. Chodzenie po torze – przygotuj dziecku ścieżkę np. naklejając 

na podłogę grubą, papierową taśmę klejącą. Zadaniem dziecka 

jest przejście po taśmie tak, żeby z niej nie „spaść”.  



2. Taniec z balonem – przygotuj nadmuchane balony w różnych 

kolorach. Włącz dowolną muzykę, którą dziecko lubi. Poproś, 

żeby tańczyło w taki sposób, żeby balon nie upadł na podłogę.  

3. Naśladowanie zwierząt wykorzystując ćwiczenia „na 

czworakach”. Powiedz dziecku, że jest kotem, psem itp. 

Zadaniem dziecka będzie naśladowanie ruchów tych zwierząt.  

4. Rzucanie do celu – przygotuj pudełko lub kosz. Poproś dziecko, 

żeby wrzucało do pojemnika np. kolorowe piłeczki itp.  

5. Rysowanie w powietrzu ręką, lub nogą – Rodzic mówi 

dziecku co ma narysować w powietrzu np. słońce, piłkę, kwadrat 

itp. Zadaniem dziecka jest narysowanie tego co usłyszy.  

6. Zbijanie plastikowych butelek – poustawiaj w pokoju butelki 

(kręgle). Poproś dziecko, żeby przy pomocy piłeczki zbiło 

ustawione butelki. Dodatkowo możesz ponumerować butelki i 

zliczać punkty.  

7. Poszukiwanie ukrytych skarbów – poukrywaj w domu różne 

przedmioty. Postaraj się, aby dziecko musiało się troszeczkę 

naszukać. Poproś dziecko, aby zaglądało pod stoły, krzesła itp.  

8. Zakładanie skarpet – przygotuj większe skarpety i zaproponuj 

dziecku, żeby je założyło. Może uda mu się to zrobić jedną ręką. 

Życzę miłej zabawy!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


