
Propozycje aktywności dla dzieci z grupy Słoneczka 01.06.2020 r. 

Dzień Dziecka! 

 

 Na początek wszystkim naszym kochanym SŁONECZKOM składamy życzenia z okazji DNIA 

DZIECKA. Niech piosenka ,,Zaczarowany świat dziecka” będzie dla Was prezentem.                                                                                                                                 

link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=WZHMiS5649w&ab_channel=TERESASA%C5%81ACKA   

 

 Ponieważ większość z Was przebywa w domu, nie możemy wspólnie bawić się w dniu Waszego 

święta w przedszkolu, proponujemy Wam film edukacyjny ,,Niespodzianki na Dzień Dziecka” 

przygotowane przez Domowe Przedszkole.                                                                                                       

link do filmu: https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,niespodzianki-na-dzien-dziecka,635864 

 

 Dzień Dziecka w ogrodzie. Zabawa w ogrodzie to świetny sposób na wspólne świętowanie Dnia 

Dziecka, na przeżycie super przygody. W tym dniu zachęcamy Rodziców aby oprócz dbania o 

bezpieczeństwo dzieci, poszaleli razem z nimi. Przedstawiamy więc pomysły na wspólne zabawy w 

ogrodzie. 

  

Amatorskie lekcje przyrody 

W każdym ogrodzie rosną różne kwiaty, drzewa albo krzewy. Warto więc przygotować dla dziecka „lekcję” 

przyrody. Jeszcze w domu można pokazać kilka liści lub kwiatów, pochodzących z ogrodowych roślin. 

Później ich zdaniem będzie odszukanie takich samych  w zielonym gąszczu. 

 

Jeżeli do ogrodu przylatują ptaki, dobrym pomysłem na zabawę będzie odgadywanie, jak się nazywają oraz 

liczenie, ile różnych gatunków mieszka obok was. Obserwowanie otoczenia na pewno pochłonie małego 

odkrywcę bez reszty. 

   

Piknik na trawie 

Wyjdźcie do ogrodu, gdzie rośnie trawa. Jedną z zabaw może być zorganizowanie pikniku. Najpierw 

ustalicie menu i przygotujecie przekąski, a później zapakujecie koszyk piknikowy. W ogrodzie rozścielicie 

wygodny koc i wszystko ładnie ułożycie. Być może taka sceneria skłoni wasze pociechy do zjedzenia 

czegoś, czego wcześniej nie chciały spróbować? Jeśli będzie brzydka pogoda, rozłóżcie koc na podłodze i 

zróbcie piknik w domu. 

   

Malowanie na trawie 

Kto powiedział, że malować można tylko w domu na kartce papieru? Zabierzcie swoich małych twórców do 

ogrodu i dajcie im się wykazać. Mogą malować własne obrazy na przykład na starych deskach. Jeśli w 

ogrodzie macie sznury do suszenia bielizny, a w domu stare prześcieradła, możecie z nich stworzyć 

ogromne płótno. Wtedy zamiast pędzla zabawniej będzie użyć swoich dłoni. Namalujcie wspólnie z 

dziećmi piękne obrazy. Jeżeli będzie brzydka pogoda, malujcie w domu. 

 

 

 

POWODZENIA! 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WZHMiS5649w&ab_channel=TERESASA%C5%81ACKA
https://vod.tvp.pl/video/domowe-przedszkole,niespodzianki-na-dzien-dziecka,635864


Propozycje aktywności dla dzieci z grupy Słoneczka 02.06.2020 r. 

Jesteśmy dziećmi. 

 

 Na początek proponujemy piosenkę ,,Dzień dziecka” link do piosenki: 

https://www.youtube.com/watch?v=-EYZExXkIFg&ab_channel=wandesa1 

1. Dzieci lubią lody śmietankowe, albo takie całkiem kolorowe 

Zawsze chętnie bawią się klockami i księżniczki wożą karocami 

 

Ref. Bo my dzieci chcemy by świat był kolorowy,                                                                                       

wesoły i szczęśliwy, radosny i bajkowy 

Dziś wszystkim na świecie uśmiechów wiele ślemy,                                                                                         

a w zamian za uśmiech całuski dostać chcemy 

 

2. Dzieci lubią jak wróżki czarować, na różowo świat wokół malować 

Lub na łące przeganiać motyle, historyjki wymyślać co chwilę 

            Ref. Bo my dzieci chcemy by świat był kolorowy… 

 Następnie zachęcamy do obejrzenia filmu edukacyjnego ,,Jesteśmy dziećmi”.                                                               

link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=b5d34qv-C1s&ab_channel=InterIT                         

Spróbujcie z pomocą rodziców rozwiązać wszystkie proponowane zadania. 

 Na koniec trochę matematyki. Proponujemy zabawę ,,Ile jest kropek?”.                            

Poproście rodziców o pomoc. Potrzebne będą: kartki, kredki lub ołówek, klamerki do bielizny.                 

Na zwykłych kartkach rodzic rysuje kropeczki od 1 do 10. Dziecko przyczepia do kartonika tyle 

klamerek ile jest kropek, rodzic sprawdza. Zachęcamy do zamiany ról w zabawie. 

 

 

 

 

POWODZENIA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-EYZExXkIFg&ab_channel=wandesa1
https://www.youtube.com/watch?v=b5d34qv-C1s&ab_channel=InterIT


Propozycje aktywności dla dzieci z grupy Słoneczka 03.06.2020 r. 

Dzieci z różnych stron świata. 

 

 Na początek trochę gimnastyki. Proponujemy dobrze znaną wam zabawę ,,Głowa, ramiona”.                                                                                                                                                     

link do zabawy https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE&ab_channel=PIOSENKIDLADZIECIBZYKtv 

 

 Następnie zachęcamy do obejrzenia filmu edukacyjnego ,,Dzień dziecka” z serii Jedyneczka 

TVP.pl. Poznacie ciekawostki na temat dzieci, które mieszkają w różnych stronach świata.                                                                                                                                                               

link do filmu: https://vod.tvp.pl/video/jedyneczka,dzien-dziecka,20022988   

 

 Na koniec proponujemy pracę plastyczną ,,Dzieci z różnych stron świata”. Potrzebne będą: farby, 

karton i oczywiście wasze paluszki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POWODZENIA! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE&ab_channel=PIOSENKIDLADZIECIBZYKtv
https://vod.tvp.pl/video/jedyneczka,dzien-dziecka,20022988


 

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy Słoneczka 04.06.2020 r. 

Prawa dziecka. 

 Na początek proponujemy wiersz M. Brykaczyńskiego ,,O prawach dziecka” 

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 próbujcie 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. 

Zachęcamy, aby dziecko opowiedziało o swoich prawach na podstawie wiersza oraz własnych doświadczeń. 

 Proponujemy również film edukacyjny ,,Prawa dziecka”                                                                                              

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

 

 Na zakończenie proponujemy  zabawy z dzieckiem.      

 

 Zabawa „ciepło – zimno”.                                                                                                                              

Niewielką zabawkę dziecka rodzic ukrywa w pokoju i zachęca dziecko do odszukania zabawki. 

Mówimy „ciepło” gdy dziecko jest blisko zabawki, „zimno” gdy jest daleko. Proponujemy zamianę 

ról.                                                                                                                                                                     

,,Czary mary”                                                                                                                                                                       

To zabawa w znikające rzeczy. Polega na rozłożeniu przed dzieckiem różnych przedmiotów albo 

obrazków (minimum 5). Rodzic  prosi dziecko o zamknięcie oczu, a następnie zabiera z rozłożonych 

rzeczy jednego przedmiotu. Zadaniem dziecka będzie odgadnięcie, co zniknęło. Można zabierać kilka 

rzeczy. 

 

 

 

 

       POWODZENIA! 

 

 

 

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


 

Propozycje aktywności dla dzieci z grupy Słoneczka 05.06.2020 r. 

Moje marzenia. 

 Na początek proponujemy wiersz H. Niewiadomskiej ,,Marzenia”  

Dzieci lubią mieć marzenia, chcą, by były do spełnienia. 

Każde w głowie ma guziczek, taki mały żółty pstryczek, 

Co im świat piękniejszym 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. 

Julia, która słuch ma słaby, chce usłyszeć szelest trawy.                                                                                          

Ale wszystkie ich marzenia, są z tym pstryczkiem do spełnienia. 

No, więc śmiało, przekręć pstryczek, a nuż właśnie dziś guziczek 

W świat twych marzeń cię zabierze – Będziesz zdrowy bohaterze! 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: Jak miały na imię dzieci?  Kim chciałyby w przyszłości? Jakie 

inne marzenia miały dzieci w wierszu”  Może Ty chcesz opowiedzieć jakie masz marzenia? Może je 

narysujesz? 

 

 Teraz trochę pośpiewajmy. Proponujemy piosenkę ,,Moja fantazja”.                                                                   

link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=wRGwusndw0I&ab_channel=%C5%9Awiatdziecka 

Ref. Fantazja, fantazja bo jest od tego, aby bawić się, aby bawić się, aby bawić na całego! 

Fantazja, fantazja bo jest od tego, aby bawić się, aby bawić się, aby bawić na całego! 

1. La la la la la la la la la la la la la 

   To szkiełko wszystko potrafi,  Na każde pytanie odpowie, 

   Wystarczy wziąć je do ręki, I wszystko będzie różowe. 

   Wystarczy wziąć je do ręki, Dosypać ziarnko fantazji, 

   I już za chwilę można Dolecieć aż do gwiazdy! 

Ref. Fantazja, fantazja bo jest od tego… 

2. La la la la la la la la la la la la la 

   To szkiełko nigdy nie płacze, Zawsze jest w dobrym humorze, 

  To szkiełko wszystko rozumie, Każdemu chętnie pomoże. 

  Wystarczy wziać je do ręki, Ziarnko fantazji dosypać, 

  I już za chwilę można Z Panem Kleksem w świat pomykać! 

Ref. Bo Fantazja, fantazja jest od tego, 

 

 ,,Jaki to dzień tygodnia? zagrajcie na koniec w grę interaktywną i przypomnijcie sobie nazwy 

dni tygodnia.                                                                                                                                                                

link do gry: 

https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/abf2e811b19da885cc4bbe864a5e3a7a_/index.html 

 

Pozdrawiamy cieplutko- nauczycielki grupy SŁONECZKA 

https://www.youtube.com/watch?v=wRGwusndw0I&ab_channel=%C5%9Awiatdziecka
https://zasobyip2.ore.edu.pl/uploads/publications/abf2e811b19da885cc4bbe864a5e3a7a_/index.html

