
TYDZIEŃ XII.  01 czerwiec 2020 r. (poniedziałek) 

Szczęść Boże! 

 

Witam Was Wszystkich bardzo serdecznie w nowym miesiącu CZERWCU 

i zapraszam do wspólnej pracy. 

01 czerwca, obchodzimy 

 

Wszystkiego najlepszego z okazji Waszego święta! 

Dzisiaj święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła  

- drugi Dzień Świąt Zesłania Ducha Świętego, tzw. Zielonych Świątek. 

W miesiącu czerwcu rozpoczynamy nową porę roku – LATO.  

A więc do końca astronomicznej wiosny pozostało 18 dni. LATO to wakacje!  

W związku z tym WAKACJE są już blisko! 

Modlimy sią za naszą Ojczyznę, za Wasze rodziny oraz ustanie pandemii.  

 

„Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię 

Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola 

Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.  

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj  

i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy 

naszym winowajcom i nie wódź nas na 

pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.” 

Jezu, cichy i pokornego serca. 

Uczyń serca nasze, według serca Twego. 



Pamiętamy też o nabożeństwie Czerwcowym i śpiewamy  

Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

https://www.youtube.com/watch?v=h24FzkPFa_k 

 

Temat tygodnia: „DZIEŃ DZIECKA” 

 

W tym tygodniu zapoznamy się z prawami i obowiązkami dzieci na całym 

świecie. Wspólnie będziemy śpiewać piosenkę „O prawach dziecka”. 

Zastanowimy się, co różni, a co łączy dzieci na całym świecie, dlaczego jedne 

dzieci są wesołe, a inne smutne. Porozmawiamy również o dostępnych sposobach 

pomocy dzieciom z biednych rejonów świata. Samodzielnie wyszukamy 

informacji na temat różnic i podobieństw rówieśników w różnych krajach. 

Porozmawiamy o marzeniach, zastanawiając się nad tym co to są marzenia, czy 

są potrzebne, i czy wszystkie się spełniają. Opowiemy o swoich ulubionych 

zajęciach i zabawach. Zapoznamy się z zabawami dzieci z różnych stron świata. 

Rozwiniemy kompetencje językowe poprzez analizę i syntezę głosek i sylab  

w słowach.  

 

Temat dzisiejszego dnia to:  „NASZE PRAWA I OBOWIĄZKI” 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h24FzkPFa_k


■   Dzisiaj proponuję nowy zestaw ćwiczeń porannych, który zwiększy sprawność 

fizyczną dziecka i rozwinie współpracę. 

1. „Taniec kolorów” – zabawa orientacyjno-porządkowa.  

Ktoś z dorosłych włącza muzykę i wypowiada nazwę koloru np.: żółty.  

Wtedy dziecko rozgląda się po pokoju, szuka przedmiotu koloru żółtego, bierze 

go do ręki i tańczy według własnego pomysłu, w rytm muzyki. Po dłuższej chwili 

osoba dorosła zmienia kolor, mówiąc np.: czerwony itd. 

2. „Malowanie” – ćwiczenia dużych grup mięśniowych.  

Dziecko wciela się w rolę malarza.  Jeśli w domu są instrumenty muzyczne to 

przydałyby się trzy różne. Przy dźwiękach pierwszego dziecko wspina się na 

palce i pokazuje gestami, że maluje sufit. Gdy słyszy drugi, staje na całych 

stopach i udaje, że maluje ścianę. Przy trzecim kuca i odgrywa rolę, że maluje 

podłogę. Po zakończonej zabawie osoba dorosła w domu daje wyraźny sygnał  

o wyjściu z roli.  

3. „Malarz” – zabawa z elementami biegu.  

Dziecko jest malarzem, a pozostałe osoby w domu to farby. Gdy gra muzyka, 

„farby” biegają swobodnie po pokoju. Gdy muzyka ucichnie, malarz próbuje 

złapać którąś z nich. Złapana osoba staje się malarzem w następnej rundzie.  

4. „Malowanie oburącz” – ćwiczenie motoryki dużej.  

Dziecko w powietrzu rysuje dowolne obrazki, powtarzając słowa: 

„Gdy wspólnie pracują ręce, możesz napisać więcej”.  

5. „Marsz na piętach” – zabawa uspokajająca.  

Dziecko maszeruje na piętach po obwodzie koła w rytm muzyki.  

 

Pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych  

po zabawie i przed posiłkami,  

czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 

                         



 



■   „Stop-klatka” – zabawa z elementami dramy.  

Osoby biorące udział w zabawie stoją w kręgu. Proszę byście spróbowali 

przypomnieć sobie sytuację, która wiąże się z przyjemnym lub nieprzyjemnym 

uczuciem. Następnie wszyscy stają twarzami na zewnątrz koła. Na umówiony 

sygnał odwracają się i przybierają pozę oraz minę związaną z tym zdarzeniem. 

Stoją bez ruchu. Jedna z osób dotyka poszczególne osoby, a wtedy grane przez 

nie postaci ożywają i mogą opowiedzieć o sytuacji, którą pokazywały,  

oraz o swoich uczuciach. Można się umówić, że wszystkie przedstawiane sytuacje 

będą dotyczyć przedszkola albo domu. 

 

■    „Kłębek przyjaźni” – zabawa integrująca.  

Osoby biorące udział w zabawie podają sobie kłębek włóczki. 

Dziecko, które go trzyma, mówi o swoich 

marzeniach, rozpoczynając zdanie: 

„Moim marzeniem jest...”.  

Gdy wypowiedzą się wszyscy, kłębek należy 

ponownie zwinąć. Rzucając kłębek w 

odwrotnym kierunku wszyscy mówią o 

swoich upodobaniach, rozpoczynając zdanie:  

Najbardziej lubię…”. 

                  

 

 ■      „Piosenka o prawach dziecka”   -   wysłuchanie piosenki. 

 

        Zapraszam  do uważnego słuchania utworu. 

      Za chwilę posłuchamy piosenki, która mówi  

          nam o prawach dzieci na całym świecie.  

       Poproszę was, żebyście podczas słuchania  

       postarali się zapamiętać, o jakich prawach  

    dziecka śpiewają dzieci w piosence. 

 

 



Piosenka o prawach dziecka 

sł. i muz. Jerzy Kobyliński  

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

Mam prawo żyć,  

Mam prawo być sobą,  

Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.  

Mam prawo kochać i kochanym być,  

Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić.  

Mogę się śmiać,  

Może się dziać pięknie,  

Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie.  

Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych,  

Nie można mnie zmuszać do uczynków złych.  

Ref.:  Dziecka prawa poważna sprawa,   

          Dziecka prawa to nie zabawa.  

Mam prawo śnić, mam prawo być inny,  

Mogę być słabszy, lecz nie czuć się winny.  

Mam prawo śpiewać głośno, kiedy chcę,  

Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle.  

Ref.:  Dziecka prawa poważna sprawa,   

          Dziecka prawa to nie zabawa.  

Teraz proszę opowiedzcie, o czym jest piosenka, o jakich prawach dziecka jest 

w niej mowa. 

■    „Prawda – nieprawda” – zabawa ćwicząca logiczne myślenie.  

Osoba dorosła wypowiada różne zdania. Jeśli zdaniem innych osób zdanie to jest 

prawdziwe, klaszczą, jeśli nieprawdziwe – tupią nogami. Przykładowe zdania:  

– Nikt nie może mnie zmuszać do robienia złych rzeczy.  

– Mogę zmusić kolegę, żeby grał ze mną w piłkę.  

– Nikt nie może czytać moich listów bez pozwolenia.  

– Mogę bawić się tylko z kolegami, których wybiorę (imię dziecka).  

– Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi.  

– Mam prawo do tajemnic i własnego zdania.  

– Mogę bawić się tylko z koleżankami, które wybiorę (imię dziecka).  

– Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić i bić. 

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


 

■    „Nasze prawa” – zabawa plastyczna.  

Waszym zadaniem jest stworzenie plakatu, który będzie pokazywał, jakie „prawa 

dzieci” są dla was najważniejsze. Możecie rysować, pisać, wyklejać i ozdabiać 

dowolnie plakat. Spróbujcie skorzystać również z podpisów przygotowanych 

przeze mnie typu: 



 

 

 

  

 

 

Po zakończeniu pracy proszę omówić treść swojego plakatu z innymi osobami  

w domu. Podczas pracy można włączyć „Piosenkę o prawach dziecka”.  

Osoby dorosłe mogą wspierać dziecko, służyć radą i pomocą, pomóc czytać 

napisy. Po skończonej pracy  proszę  podzielcie się własnymi wrażeniami  

z procesu tworzenia. Następnie proponuję powieści plakat w widocznym miejscu. 

  

■   „Prawa i obowiązki” – praca z „Księgą zabaw z litrami” (KZ).  

Bardzo proszę, żebyście uważnie przyglądali się ilustracjom na s. 74,  

następnie proszę o opowiedzenie, co widzicie na zdjęciach i jakie prawa dziecka 

ilustrują te zdjęcia. Następnie proszę popatrzcie na zdjęcia na s. 75.  

Spróbujcie połączyć zdjęcia w pary przedstawiające prawa i obowiązki dzieci: 

prawo do zabawy – obowiązek sprzątania po zabawie;  

prawo do opieki lekarskiej – obowiązek dbania o własne zdrowie;  

prawo do życia w rodzinie – obowiązek dzielenia się z najbliższymi, troski o nich;  

prawo do nauki – odpowiedzialność za własną wiedzę.  

 

■   Zabawy muzyczno-plastyczne do utworu „Piosenka o prawach dziecka” 

 – dzieci, słuchając piosenki, rysują pastelami ilustrację do niej. 

 

■ Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 29a. 

Do tego ćwiczenie będzie potrzebna pomoc mamy lub taty lub kogoś dorosłego, 

kto będzie czytał „prawa dziecka” przedstawione w scenariuszu zajęć, a dziecko 

wpisuje ołówkiem cyfrę kolejnego prawa w kratkę w prawym, dolnym rogu 

każdego obrazka np.: „Dziecko ma prawo mieć mamę i tatę” – wpisujemy liczbę 

„1” do kratki. 



■ Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 29b. 

Zgodnie z pierwszym poleceniem proszę o przeczytanie zdań i połączenie ich z 

właściwymi zdjęciami. Proszę o odpowiedź na pytanie: W jaki sposób pomagasz 

w domu i podczas zajęć? Proszę o podkreślenie odpowiednich zdań. 

Drugie polecenie z tej strony dotyczy niebieskiej ramki, w której proszę o 

narysowanie, jak jeszcze pomagasz w domu i podczas zajęć? 

 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz miłej i owocnej pracy! 

 

 

 

■    A dla chętnych dodatkowe karty pracy i kolorowanki. 

 



 

 



 

 

 



 


