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Poniedziałek 01.06.2020 Temat: Nasze prawa i obowiązki - Dzień Dziecka. 

1. Nasze prawa – prezentacja, rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i wypowiadania się. 

Kochane Dzieci, dziś Wasze święto – Dzień Dziecka. Wysłuchajcie  życzeń i przypomnijcie 

sobie, jakie każde z Was ma prawa. 
https://www.youtube.com/watch?v=bHA33Oe3AH8&fbclid=IwAR2DgmMdd2IAkHvOu8L1uCOGnc-
V7TctIMl53er_NoWwWNaRJB-_qOT5u8A 
 
2. Dzieci świata – film edukacyjny, poszerzanie słownika czynnego, wyszukiwanie podobieństw i 

różnic. 

Razem z Rodzicami obejrzycie film o tym, jak żyją dzieci z różnych storn świata. Zastanówcie 
się, czy ich życie różni się od Waszego? Z czego cieszą się dzieci, o czym marzą? Czego życzyłbyś 

tym dzieciom z okazji Dnia Dziecka? https://www.youtube.com/watch?v=lXXsAajTMw8&t=4s 
 
3. Czekoladowe inspiracje – przygotowanie deseru, prace plastyczna, rozwijanie umiejętności 

współpracy. 

Z okazji Dnia Dziecka przygotuj razem z Rodzicami pyszne jabłka w czekoladzie lub wykonaj 

czekoladowe prace plastyczne: 
https://www.youtube.com/watch?v=DVfKbGFzcdw 
https://www.youtube.com/watch?v=MwwsT_dLMxU  
 

Wtorek 02.06.2020 r. Temat: Zwierzęta świata. 

1. Zwierzęta świata – rozmowa, doskonalenie umiejętności wypowiadania się, rozwijanie 

zainteresowań przyrodniczych. 

Korzystając, z poniższych kart, rozmawiajmy z dzieckiem na temat dzikich zwierząt. 

Zwróćmy uwagę na wygląd zwierzęcia. Zachęćmy dziecko do przeczytania nazw zwierząt i 
dopasowania ich do obrazków, nazwy zwierząt podzielny na głoski i sylaby. 
https://mojemontessori.com/wp-content/uploads/2016/07/Karty-dzikie-zwierzęta.pdf 
 
2. Mapa zwierząt – rozmowa na podstawie prezentacji, rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, 
umiejętności wypowiadania się na dany temat. 

Obejrzyjmy wspólnie z dzieckiem film. Porozmawiajmy o tym, jakie gatunki zwierząt 

mieszkają na poszczególnych kontynentach. Zwróćmy uwagę na zwierzęta żyjące w Europie, 

zapytajmy, które z tych zwierząt żyją w Polsce (ryś, wiewiórka, bocian, dzik itp.). Zwróćmy też uwagę 
na to, że są to zwierzęta chronione i nie wolni na nie polować, ani niszczyć ich siedzib. 
https://www.youtube.com/watch?v=xh53hM5WlMs   

3. Ćwicz ze zwierzętami - zabawy ruchowe wg instrukcji – rozwijanie motoryki dużej, działanie wg 
instrukcji. 

Losując karty z ilustracjami zwierząt lub wskazując je na ekranie komputera dziecko 

wykonuje poszczególne zadania ruchowe. 
https://panimonia.pl/2017/09/06/zabawy-ruchowe-przedszkolu-karty-obrazkowe-inspiracje/  

 
Środa 03.06.2020  Temat: W ZOO. 
1. Posłuchaj i dopasuj – gra on-line – rozwianie koordynacji wzrokowo – słuchowej. 

Dopasuj odgłosy zwierząt do ilustracji. 
https://learningapps.org/watch?v=pwhj1g9pt20&fbclid=IwAR3aKRYN8faVqmnvz5LaFmWOdGSEkgke
zEe1v0N7VDt7g2qpwOvPdyEVdpI 
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2. Bilety do Zoo – zabawa matematyczna – rozpoznawanie modeli monet i banknotów. 

Do zabawy potrzebne będą monety i banknoty znajdujące się w wyprawkach lub prawdziwe 

monety i banknoty. Najpierw przedstawmy dziecku wygląd  i nominały poszczególnych monet 

i banknotów. Następnie zaprośmy dziecko do układania pieniędzy wg treści zadań np.: Tata i Adam 

wybrali się do ZOO. Bilet dla taty kosztował 6 zł, a bilet dla Adama 4 zł. Ile razem kosztowały oba 

bilety? Jakimi monetami można za  nie zapłacić? Czy istnieje tylko jeden sposób zapłaty? Celem jest 

by dziecko próbowało odliczyć kwotę poprzez różne kombinacje minet i banknotów. 

3.  Zwyczaje dzikich zwierząt – film edukacyjny, poszerzanie słownictwa. 

Obejrzyjmy 3-4 filmy o życiu i zwyczajach wybranych przez dziecko zwierząt, a następnie  

porozmawiajmy na ten temat: 
https://www.youtube.com/watch?v=xPlvziEWzn4&list=PLKFwt0_DMKt7jKMaFHV6RBa1IVmA0bWB6 
 

Czwartek 04.06.2020  Temat: Świat zwierząt w Polsce – groźni mieszkańcy lasów. 

1. Zwierzęta leśne – rozmowa - doskonalenie umiejętności wypowiadania się, rozwijanie 

zainteresowań przyrodniczych. 

Korzystając, z poniższych kart, rozmawiajmy z dzieckiem na temat zwierząt żyjących w 

polskich lasach. Zwróćmy uwagę na wygląd zwierzęcia, zachęćmy dziecko do przeczytania nazw 
zwierząt i dopasowania ich do obrazków, nazwy zwierząt podzielmy na głoski i sylaby. 
https://mojemontessori.com/wp-content/uploads/2016/07/karty-zwierzeta-lesne.pdf 
 

2. Piosenka pt.: Las – nauka piosenki, rozwijanie pamięci słuchowej. 

Nauczmy dziecko piosenki i zaśpiewajmy razem. 
 https://www.youtube.com/watch?v=XgSgOPHSGH4 
 

3.  Obliczenia ze zwierzętami – gra on-line, doskonalenie umiejętności przeliczania, dodawania 

i odejmowania w zakresie 10. 

https://www.digipuzzle.net/minigames/spinit/spinit_zero_to_ten.htm?language=english&linkback=../../edu
cation/math-till-10/index.htm 

4. Las – praca plastyczno-techniczna – rozwijanie motoryki małej, rozbudzanie wyobraźni. 

Na dużym arkuszu papieru dziecko rysuje las, a na jego tle nakleja wykonane z szablonów zwierzęta. 

https://panimonia.pl/2017/09/29/lesne-zwierzeta-kolorowanki-szablony-puzzle-innych/ 

 

Piątek  05. 06.2020  Temat: Niebezpieczny zwierz. 

1.  Piosenka pt. Kundel bury  - poszerzanie słownika czynnego dzieci. 

Wysłuchajmy wspólnie z dzieckiem piosenki pt.: Kundel bury. Zapytajmy, co znaczy 

powiedzenie: Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka. Zapytajmy dziecko, jak należy opiekować 

się zwierzętami. 
https://www.youtube.com/watch?v=WBNzkZ-53ns 
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2. Bądźmy bezpieczni – ćwiczenie logicznego myślenia, kształtowanie nawyku bezpiecznego 
zachowania. 

Zwróćmy uwagę dziecka, że wobec obcych zwierząt należy zachować ostrożność. Na 
przykład, spotykając obcego psa, należy unikać gwałtownych ruchów, przyjąć pozycję żółwia; 
https://www.youtube.com/watch?v=CLyttarov1E 
 

3. Zwierzęta też mogą się przyjaźnić - film edukacyjny, kształtowanie postawy empatii wobec 

zwierząt, budowanie świadomości, że zwierzęta mają uczucia. 

Oglądając film, zwróćmy uwagę dziecka na to, że zwierzęta również mają odczuwają emocje, 

np.: mogą się ze sobą przyjaźnić. 
https://www.youtube.com/watch?v=wghvVBpQMyw  
 


