
TYDZIEŃ XII.  05 czerwiec 2020 r. (piątek) 

Szczęść Boże! 

 

Witam Was Wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnej pracy. 

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 dzisiejszego dnia to:  „NASZE ZABAWY” 

 

 

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


■   Kontynuujemy nasz 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. 

                         



■   „Wspólne cechy” – zabawa w znajdowanie podobieństw.  

Osoby biorące udział w zabawie stoją w różnych miejscach pokoju. Na hasło 

osoby dorosłej każda z osób szuka osoby, która np. ma oczy takiego samego 

koloru, jest takiego samego wzrostu, ma na sobie element ubrania w tym samym 

kolorze. 

 

■    „Zabawy dzieci z różnych stron świata” – rozmowa na temat ulubionych 

zajęć, zabaw oraz zabaw dzieci innych narodowości.  

1. „Rzeka słów” – zabawa z Indii - Azja.  

                 

Osoba dorosła podaje pierwsze słowo, a inna osoba dodaje kolejne słowo, w ten 

sposób, że każde słowo musi zaczynać się głoską, którą kończyło się poprzednie, 

np. tygrys – smok. Kto w ciągu 10 sekund nie poda wyrazu, odpada z gry.  

W Polsce również dzieci grają w tę grę i nazywają ją „Podaj słowo”.  

2. „Rybak” – zabawa z Niemiec - Europa.  

                  



Przed rozegraniem pierwszej rundy należy wybrać spośród osób biorących udział 

w zabawie „rybaka”. „Rybak” stoi przed innymi osobami, które siedzą na 

krzesłach. Mają dłonie wystawione przed siebie – to ryby. Rybak wodzi jedną 

ręką wolno pod dłońmi uczestników, wygłaszając tekst:  

„Łowiłem ryby przez noc całą, ale złowiłem ich bardzo mało.”  Po ostatnim 

wyrazie próbuje znienacka klepnąć w dłoń którąś z osób. Aby uniknąć złapania, 

musi ona błyskawicznie odsunąć rękę. Jeśli rybakowi nie uda się schwytać ryby, 

musi próbować ponownie. Jeśli mu się powiedzie – następuje zmiana ról.  

3. „Ciepło – zimno” – zabawa z Liberii - Afryka.  

               

Jedna osoba chowa jakiś przedmiot i daje wskazówki pozostałym – w wersji 

polskiej słowami: „ciepło”, jeśli dana osoba zbliża się do przedmiotu, lub 

„zimno”, jeśli się od niego oddala. W wersji z Liberii miejsce ukrycia przedmiotu 

sygnalizuje się nie słowami, ale klaskaniem z różnym natężeniem, w zależności 

od odległości kryjówki.  

4. „Ojciec Szymon każe” – zabawa z Panamy - Ameryka Środkowa. 

              

 



Na środku koła stoi ojciec Szymon i pokazuje wymyślone przez siebie figury, 

które reszta uczestników musi wykonać. Potem ojciec Szymon wybiera 

zmiennika.  

W polskich przedszkolach dzieci bawią się w tę zabawę, ale pod nazwą „Jeż”. 

Zabawa może być prowadzona w języku angielskim. Dzieci wtedy podają nazwy 

czynności do pokazywania przez inne osoby w języku angielskim: 

Szymon każe – Simon says,  

jedz – eat,  

skacz – jump,  

pij – drink,  

tańcz – dance,  

czytaj – read.  

5. „Skakanie w workach” – zabawa dzieci kolumbijskich - Ameryka Południowa 

- plantatorów kawy, którzy mają pod dostatkiem parcianych worków na ziarenka 

kawy.  

              

 

Dzieci zostają podzielone na 2 lub 3 zespoły i ustawione w szeregach.  

Każda drużyna dostaje duży worek (może być to specjalnie uszyty worek 50 cm 

x 70 cm lub worek na ziemniaki). Dzieci kolejno skaczą w workach do celu  

i wracają do szeregu, przekazując worek następnemu koledze. Wygrywa drużyna, 

której wszyscy uczestnicy jako pierwsi poradzą sobie z tym zadaniem. 

Utrudnieniem może być skakanie w kapeluszu – plantatorzy noszą białe lub 

słomkowe kapelusze. Jeśli dziecko zgubi kapelusz, musi założyć go na głowę, 

zanim zacznie kontynuować skoki. 

 



■  „Enchoque” (czyt. enczioke) – praca plastyczna, wykonanie zabawki 

pochodzącej z Boliwii.  

           

Boliwia leży w Ameryce Południowej, jest ponad trzy razy większa niż Polska, 

mieszkają tam Indianie. Proponuje wykonanie enchoque. Oryginalne enchoque 

składa się z drewnianego kijka i drewnianej kuli połączonych sznurkiem.  

W kuli jest wydrążony otwór. Gracz trzyma kijek i stara się, podrzucając kulkę  

w powietrze, nadziać ją na patyk. 

 

 

 

Enchoque można zrobić z papierowego lub plastikowego kubeczka, kawałka 

cienkiego sznurka i folii aluminiowej (ew. z orzechem włoskim w środku). 

Odcinamy ok. 50–60 cm sznurka, końcówkę kładziemy na kawałku folii 

aluminiowej, a następnie zgniatamy folię tak, by powstała kulka, a sznurek 

trzymał się w środku. Robimy grubą igłą lub szpikulcem otwór w dnie kubeczka, 

przewlekamy nitkę i zawiązujemy supeł.  

Oto film przedstawiający sposób zrobienia polskiego enchoque. 

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

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


 

 

 

■     „Memory wyrazowo-obrazkowe” – ćwiczenie spostrzegawczości i pamięci.  

 

Przygotujemy kartoniki, które będą wykorzystane we wspólnej zabawie.  

Na kwadratach wykonujemy rysunki zabawek oraz piszemy ich nazwy, jeśli 

jeszcze nie potrafimy pisać prosimy o pomoc osobę dorosłą.  

Następnie zgromadzone kartoniki rozkładamy na podłodze. Siadamy w kręgu, 

przyglądając się przez krótką chwilę obrazkom i ich podpisom.  

Następnie kartoniki zostają odwrócone. Uczestnicy zabawy kolejno odsłaniają po 

dwa kartoniki, próbując odnaleźć parę: obrazek i podpis.  

Wygrywa ta osoba, która zbierze największą liczbę par. 

 

 



■ Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 33a. 

Proszę opowiedzcie co dzieci robią na zdjęciach. Następnie proszę napisać 

ołówkiem wyrazy po śladzie. Połączyć zdjęcia z ich podpisami. Pokolorować na 

zielono ramki zdjęć przedstawiających zabawy, które lubisz najbardziej. 

 

■ Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 33b. 

Proszę o ułożenie wyrazu i wpisanie go do liniatury. Następnie proszę połączyć 

liniami wyrazy z odpowiednimi obrazkami. 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz miłej i owocnej pracy! 

 


