
Temat tygodnia: Dzień dziecka 

Propozycja zadań, które można wykonać w tym tygodniu z dziećmi. 

„H jak hamak”-wprowadzenie litery h, H, z wykorzystaniem KP4 str. 19. 

Zabawa dydaktyczna na podstawie wiersza z wykorzystaniem KP4 str. 20- rozwijanie 

świadomości społecznej dzieci. Dzieci odpowiadają na pytanie: Co to znaczy, że mam do 

czegoś prawo? Dzieci podają swoje pomysły. 

 "Mam prawo do ..." 

(autor Jarosław Poloczek) 

 

Mam prawo do bycia, do życia, do chcenia. 

Mam prawo do miłości, radości, tworzenia.  

Mam prawo do nauki, wiedzy i wiary. 

Mam prawo do marzeń, do snu i zabawy. 

Mam prawo do chleba, ubrania, pokoju. 

Mam prawo do gniewu i złego nastroju. 

To wszystko jest takie poważne, dorosłe, 

powiem to jak dziecko, zwyczajnie, najprościej. 

Chcę się bawić w piaskownicy, dom zbudować dla dżdżownicy. 

Z kolegami w piłkę grać i niczego się nie bać. 

Latem lizać zimne lody, stać na deszczu dla ochłody. 

Chcę na łące zrywać kwiaty i przytulać się do taty. 

Zimą toczyć śnieżne kule i się z mamą pieścić czule. 

Chcę by mi czytano bajkę o kocie, co palił fajkę. 

Chcę też domek mieć na drzewie i co jeszcze chcę mieć, nie wiem. 

Ale jedno wiem na pewno, to chce mieć: 

Prawo do godnego życia, 

Bez wojen, głodu i bicia, 

Bez strachu, smutku i łez. 

 

Piosenka o Prawach Dziecka- Mała Orkiestra Dni Naszych 

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

 

Zabawy grafomotoryczne z wykorzystaniem PiL str. 72.  

 

„Szczęśliwy świat dzieci” – zabawa plastyczna; malowanie farbami. Kładziemy przed 

dziećmi pudełko z wyciętym kształtem dziurki od klucz. Zapraszamy dzieci do zajrzenia 

przez dziurkę od klucza do szczęśliwych dzieci i wyobrażenia sobie, co mogłyby zobaczyć. 

Następnie dzieci, malują to, co sobie wyobraziły. Po wykonaniu pracy dzieci opowiadają  

o tym, co namalowały.  

 

My Dzieci Świata: 

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

 

Śpiewające Brzdące - Jesteśmy dziećmi - Piosenki dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ 
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Wykonanie ćwiczeń w KP4 str. 21- ćwiczenia w czytaniu 

Zabawy z Supełkiem- zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem KP4 str. 22- wprowadzenie 

znaku minus.  

 

„Czytam i liczę”- zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem PiL str. 73- ćwiczenia w czytaniu 

ze zrozumieniem. 

 

Zostań moim przyjacielem- rozmowa z dziećmi na temat wiersza Elizy Rozdoby. 

Dzieci odpowiadają na pytania: Kogo możemy nazwać przyjacielem? Dlaczego warto jest 

mieć przyjaciela? Kto może być naszym przyjacielem? Co wy bylibyście w stanie zrobić dla 

swojego przyjaciela? Gdzie możemy znaleźć przyjaciela?  

 

Zostań moim przyjacielem 

i na co dzień i w niedzielę, 

ja dla ciebie wszystko zrobię, 

nawet deser oddam tobie 

i czerwony wóz strażacki, 

stare klocki, brata znaczki 

i książeczkę z naklejkami, 

siostry pudło z zabawkami 

i jej ulubione lale 

i nie będzie mi żal wcale... 

Zostań moim przyjacielem, 

dam ci dwie drożdżówki z serem 

i kawałek czekolady, 

co już zjeść nie dałem rady, 

i w kieszeni spodni noszę, 

zgódź się, zgódź, tak ładnie proszę! 

Dam ci nawet jeden grosik, 

co na szczęście możesz nosić... 

Wszystkim z tobą się podzielę! 

Zostań moim przyjacielem! 

 

Zostań moją przyjaciółką:  

https://www.youtube.com/watch?v=E4tI_GwuGts 

 

Supełek na Hawajach- zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem Cz str. 75- ćwiczenia  

w czytaniu.  

 

Przyjaciele Pak i Supełek- praca w KP4 str. 23. Kolorowanie rysunku zgodnie z kodem.  

 

Mała Orkiestra Dni Naszych - Piosenka o przyjaźni  

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