
GRUPA 2 

DZIEŃ DZIECKA 

PONIEDZIAŁEK 

Wysłuchanie wiersza:  „Dziecko gada z całym światem” B. Lewandowskiej 
  
Dziecko zna języków wiele, 
Gada z psem, jak z przyjacielem. 
Jeśli tylko ma ochotę, 
Mruczy bajkę razem z kotem. 
Dziecko zna języków dużo: 
Z bratkiem wita się i z różą. 
A pietruszce grzecznie powie: 
– Pani ma zielono w głowie. 
Dziecko zna języków tyle, 
Że dogada się z motylem. 
Z mrówką, z żukiem, wróblem, kosem 
Może śpiewać jednym głosem! 
Dziecko wie co klepnie bociek, 
O czym skrzypi kołek w płocie 
I że krzesło pragnie czasem 
Jak sarenka biec przez lasek! 
Dziecko może, jak nikt w świecie, 
Ścianie szepnąć coś w sekrecie, 
A do klucza mruknie czule: 
– Mieszkasz w zamku! Jesteś królem. 
Dziecko gada z całym światem, 
Prosto, szczerze, jak brat z bratem 
Lecz niestety, rośnie stale 
I niechcący, gubi talent! 
Wielka szkoda! Bo dorośli 
Już nie słyszą zwierząt, roślin 
Nikt do rzeczy nie zagadnie… 
Świat do dzieci mówi ładniej! 
 
Rozmowa na temat treści wiersza. Przykładowe pytania: 

· O czym opowiada utwór? 

· Jak myślicie, czym się różnią dzieci od dorosłych?  

· W co lubią się bawić dzieci? W co lubisz bawić się Ty? 
 
 Zabawa dramowa „To już potrafimy”.  
 
Dzieci maszerują swobodnie po sali w rytmie wystukiwanym przez dorosłego  
na tamburynie. 
Podczas przerwy w grze dorosły podaje nazwę jakiejś czynności (np. Oglądamy 
książkę), a dzieci pokazują sposób wykonania tej czynności. 
 
 



Ćwiczenia  
 
 Zabawa „Piłka”.  
Na środku sali rozłóż koc. Jedno dziecko na ochotnika zamienia się w piłkę i kładzie 
się na plecach na kocu. Pozostałe osoby podnoszą koc i delikatnie huśtają na nim 
dziecko-piłkę. Zabawę powtarzamy, zmieniając dziecko odgrywające rolę piłki. 
 
 Zabawa „Kto jest podobny do mnie?”.  
Dzieci poruszają się swobodnie po sali przy skocznej muzyce. Na przerwę  
w nagraniu -  zakłada wybranemu dziecku szarfę. Wszystkie dzieci, które uważają, 
że są choć trochę podobne do dziecka z szarfą, stają obok niego. Pozostałe dzieci 
oceniają, czy podobieństwo jest dostrzegalne, i uzasadniają swoją opinię.  
W domu możemy zmienić zasady np. wybrać przedmiot i oznaczyć go np. 
serduszkiem, sadzając w wybranym miejscu. I szukać innego przedmiotu podobnego 
do wybranego. Najważniejsze jest uzasadnienie. 
 
Zabawa „Kto trafi do obręczy”.  
Dzieci próbują trafić do obręczy piłką z wyznaczonego punktu.  
Ćwiczenie refleksu i celności rzutu. 
 
Zabawa orientacyjno-porządkowa „Spacer kaczątek i gąsek”.  
Dzieci biegają po całej sali, naśladując gąski, od czasu do czasu gęgają. Na sygnał 
rodzica zatrzymują się, kucają, łapią za kostki i wędrują, udając małe kaczątka. 
 
Ćwiczenia dużych grup mięśniowych z podskokami.  
Dzieci stoją w rozsypce. Każde dziecko wykonuje przysiad podparty, 
ręce ułożone na podłodze przed sobą. Na sygnał rodzica dzieci delikatnie odpychają 
się rękami od podłogi, podskakują, prostują się, cały czas w podskokach,  
aż do całkowitego wyprostu i uniesienia rąk w górę w kierunku sufitu.  
Zatrzymują się i wykonują kilka podskoków pajacyka. 
 
Ćwiczenie kształtujące mięśnie tułowia (skłony i skręty).  
rodzic rozdaje dzieciom piłki. Dzieci przyjmują pozycję siadu skrzyżnego, piłkę 
trzymają oburącz. Wykonują skłon tułowia w przód i przesuwają piłkę po podłodze jak 
najdalej. Potem prostują tułów i unoszą piłkę wysoko nad głową. Następnie 
wykonując skręt tułowia raz w prawą, raz w lewą stronę – turlają piłkę po podłodze. 
 
Ćwiczenie z elementami równowagi.  
Dzieci stoją w rozsypce. Na hasło: Przełóż piłkę! podnoszą raz jedną, raz drugą nogę 
i próbują przełożyć pod nią piłkę. 
 
Zabawa bieżna „Wędrujące piłki”.  
Rodzic wyznacza linie startu i mety. Dzieci ustawiają się w dwuszeregu na starcie,  
w rękach trzymają piłkę. Na sygnał N. osoby z pierwszego szeregu biegną jak 
najszybciej do mety, odkładają piłkę i wracają na swoje miejsce. Zamieniają się  
z osobami z rzędu drugiego, które czekają na sygnał N. do startu. Zabawa nie ma 
cech rywalizacji, rozwija szybkość. 
 
 
 



Ćwiczenie tułowia – skręty.  
Dzieci dobierają się parami. Siadają w siadzie skrzyżnym, tyłem do siebie. 
Wykonując skręt tułowia w tę samą stronę – klaszczą w ręce partnera.  
Podobnie wykonują ćwiczenie w przeciwną stronę. 
 
Rzuty. Dzieci pozostają w parach.  
Ponownie biorą piłki, tym razem jedną na parę.  
Rzucają piłkę do siebie w dowolny sposób. 
 
Ćwiczenie stóp.  
Dzieci siadają naprzeciwko siebie. Jedna osoba z pary trzyma piłkę stopami.  
Turlając ją po podłodze, przesuwa w kierunku partnera. 
 
Ćwiczenie o nieznacznym ruchu.  
Dzieci maszerują parami. Podają sobie piłki z rąk do rąk. Podchodząc  
do wyznaczonego miejsca, odkładają piłki.  
Dalej wędrują, wspinając się na palce i opadając na pięty. 
Które dziecko w każdym rzędzie robi  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kto wykonuję takie same ćwiczenia? Połącz dzieci ćwiczące tak samo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

 



WTOREK 

Posłuchaj piosenki: Śpiewające Brzdące – „Jesteśmy dziećmi”  
Spróbuj zapamiętać tekst refrenu. 

Link do piosenki https://youtu.be/7K3_mSb1zRQ 

Tekst piosenki: 

1. Czy jesteś z Afryki, 
Czy też z Ameryki, 
Nie jest ważne gdzie mieszkamy, 
Bo jesteśmy tacy sami. 

Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości! 
Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości! 
Chcemy by często tulono nas 
I żeby miło płynął nam czas. 

2. Czy mówisz po polsku, 
Czy też po japońsku, 
Wszyscy dobrze rozumiemy, 
Czego tak naprawdę chcemy. 

Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości! 
Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości! 
Chcemy by często tulono nas 
I żeby miło płynął nam czas. 

Pytania do piosenki:  
O czym opowiada piosenka? Czy tak samo powinno się kochać dzieci z różnych 
zakątków świata? Czy ważne jest:  jak ktoś wygląda?, w jakim języku mówi? 
Dlaczego jesteśmy mimo różnic tacy sami? Czego pragną dzieci w piosence?  
Czy Ty potrzebujesz miłości, przytulenia? Kiedy najbardziej? 

 Powtórz refren klaszcząc rytmicznie. Odsłuchaj piosenki i spróbuj śpiewać. 

Moja rodzina – praca plastyczna 

  

https://youtu.be/7K3_mSb1zRQ


Najczęściej przytulamy się w rodzinie. Z mamą, tatą, rodzeństwem, babcią, 

dziadkiem.  

Chcielibyśmy zaproponować Wam wykonanie postaci członków Twojej Rodziny. 

Potrzebne będą Wam rolki po papierze toaletowym lub buteleczki po jogurcie. 

Kolorowy papier bądź farby, nożyczki, klej, bibuła. Pomalujcie do połowy rolki  

po papierze toaletowym w ulubiony kolor mamy, taty, swój, siostrę, brata. 

Wytnijcie z papieru i naklejcie oczy, ręce. Z bibuły przyklejcie włosy.  

Plasteliną zróbcie uśmiech. Możecie docinać rolki jeśli ktoś jest niższy a ktoś wyższy. 

Gdy wszystko wyschnie, i klej i farby, możecie używać postaci w zabawie.  

Albo przykleić na kartkę z napisem „Moja Rodzina” 

Zabawa ćwicząca orientację w schemacie ciała. 
Link dla rodziców jak wygląda zabawa.  

https://www.youtube.com/watch?v=FBM-o-jqsLg#action=share 

RAZ DWA TRZY (KLASKANIE) mówione a zmianę z tekstem: 

- MASUJĘ POLICZKI, POMASUJ I TY 

- MASUJĘ KOLANKA, POMASUJ I TY 

- STUKAM W PODŁOGĘ, POSTUKAJ I TY 

- MACHAJ RĄCZKAMI, POMACHAJ I TY 

Dodatkowo: Plik PDF memory nakrycia głowy dzieci z całego świata 

http://miedzykulturowa.org.pl/dladzieci/nakrycia-glowy-calego-swiata/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FBM-o-jqsLg#action=share
http://miedzykulturowa.org.pl/dladzieci/nakrycia-glowy-calego-swiata/




 

 

 

 

 



ŚRODA 

Wszyscy są, witam was. 
Zaczynamy, już czas. 
Jestem ja, jesteś ty, 
raz, dwa, trzy. 
 Zabawa „Kolorowy świat”. Każdy otrzymuje kopertę z zestawem 
różnych figur geometrycznych i ma za zadanie ułożyć z nich obrazek przedstawiający 
kolorowy świat, nakleić kompozycję na kartkę A4, a na koniec wymyślić dla swojej 
pracy tytuł. https://www.superkid.pl/wycinanki-do-drukowania-ukladanki-z-figur 

 
Możecie w domu użyć kolorowych drewnianych klocków. 
 
 

Zabawa słowna.  
Dzieci w zespołach próbują wyjaśnić, jak rozumieją prawa dziecka, np. prawo  
do miłości, prawo do zabawy, prawo do nauki. Wesoły świat dla każdego dziecka.  
To taki w którym jesteś bezpieczny, zdrowy, nie brakuję Ci jedzenia ani miłości. 
Posłuchaj tekstu piosenki: 
https://www.youtube.com/watch?v=XMnJupsJnm8&feature=emb_title 

Gdyby, gdyby moja mama 
Pochodziła z wysp Bahama 
To od stóp po czubek głowy 
Byłabym czekoladowa. 

Mogłam przyjść na świat w Cejlonie 
Na wycieczki jeździć słoniem 
I w Australii mieć tatusia 
I z tatusiem łapać strusie. 

Nie patrz na to – i jo… – w jakim kraju 
Jaki kolor – i jo… – dzieci mają 
I jak piszą na tablicy 
To naprawdę się nie liczy! 

Przecież wszędzie-i jo… każda mama 
Każdy tata-i jo.. chce tak samo 
Żeby dziś na całym świecie 
Mogły żyć szczęśliwe dzieci. 

https://www.superkid.pl/wycinanki-do-drukowania-ukladanki-z-figur
https://www.youtube.com/watch?v=XMnJupsJnm8&feature=emb_title


Mogłam małą być Japonką 
Co ubiera się w kimonko 
Lub w Pekinie z rodzicami 
Ryż zajadać pałeczkami. 

Od kołyski żyć w Tunisie  
Po arabsku mówić dzisiaj 
Lub do szkoły biec w Mombasie 
Tam gdzie palmy rosną w klasie. 

Nie patrz na to w jakim kraju… 

Los to sprawił lub przypadek 
Że Hindusem nie był dziadek 
Tata nie był Indianinem 
I nie w Peru mam rodzinę. 

Zabawa taneczna „Taniec radości”. Dzieci tańczą przy skocznej muzyce  
z paskami krepiny.  

 

 



CZWARTEK 

Zajęcie matematyczne - Ćwiczenia w porównywaniu wzrostu. 

• Mierzenie wzrostu dziecka i rodzica. 

Rodzic mierzy wysokość ciała dziecka za pomocą miarki zawieszonej na ścianie. 

Potem mierzy swój wzrost i ( jeżeli są ) innych członków rodziny.  

Można spytać znajome osoby lub członków rodziny, ile mają wzrostu.  

Potem ustala z dzieckiem, kto jest najwyższy, kto najniższy. 

Dziecko stosuje słowa „ wysoki” ,„niski” oraz „ wyższy od..” , : niższy od..”,  

„ takiego samegowzrostu”. 

Zabawa z mierzeniem „To ja, a to ty”.  
Dobieramy się w dowolne pary, prosi dzieci, aby za pomocą sznurka lub paska 
papieru zmierzyły, kto w parze jest wyższy, a kto niższy, i podały wynik swoich 
pomiarów. (W parze mogą być dwie zabawki) 
 
Prezentujemy dzieciom różne rodzaje miar (np. linijka, miara krawiecka, metrówka, 
miarka budowlana) służących do mierzenia długości.  
Dzieci mogą wykorzystać te miary do samodzielnych doświadczeń. 
 

Zajęcie plastyczne- Wykonanie miseczki na łakocie. 

• Oglądanie różnego rodzaju miseczek.  

Różne miseczki. Oglądanie ozdób na miseczkach. 

Zwracanie uwagi na różne materiały, z jakich są wykonane. Próby określenia,  

co można w danych miseczkach przechowywać.  

Proponuję miseczkę z masy solnej (tyle mąki co soli i odrobina wody  

do zagniecenia), ale można ozdobić gotową miseczkę.  

 

 

 

 

 

 

 

Do ozdobienia miseczki z masy solnej proponujemy użycie farb i koralików.   

Farbę można wlać do ciasta. Wtedy kolor miseczki będzie jednolity. Do ozdabiania 

gotowej miseczki potrzebne będą flamastry niezmywalne.  

 



 

Dla chętnych dysponujących czasem - miska z masy porcelanowej.  

 

Przepis na masę porcelanową w linku pod filmem. 

https://www.youtube.com/watch?v=t4TTt28VLK0 

 

• Ćwiczenie twórcze  

O co mogłaby poprosić miseczka, gdyby umiała mówić?  

Dziecko próbuje udzielić odpowiedzi na to pytanie. 

Być może powiedziała by jak by chciała być ozdobiona, lub żeby na nią uważać,  

bo jest delikatna. 

Powtórzcie słowa piosenki jakiej uczymy się w tym tygodniu.  

Po utrwaleniu zachęcam Was do zabawy w rytm rock n rolla.  

Link do zabawy z instruktorem. https://youtu.be/SRCOQBG_-xs 

Obejrzyjcie filmik nauką układu tanecznego i spróbujcie zatańczyć razem z tancerką. 

Możecie też poruszać się do wymyślonych kroków tanecznych przez rodzica.   

Miłego Szaleństwa.  

Prace dodatkowe: Narysuj tyle kropeczek by było wiadomo kto jest pierwszy 

najmniejszy a kto większy. Najmniejszy ma tylko jedną kropeczkę. 

https://www.youtube.com/watch?v=t4TTt28VLK0
https://youtu.be/SRCOQBG_-xs




 

 

 



PIĄTEK 

Na dobry początek dnia gimnastyka. 
Zabawy z sześcianem – kostką. 

Duża kostka z krążkami (lub liczbami).  

Rodzic pokazuje dużą kostkę z krążkami (lub liczbami). Dzieci rzucają kostką  
i wykonują tyle czynności podanych przez rodzica, ile oczek (lub jaką liczbę) 
wyrzucono na kostce. Czynności: podskoki, skłony, przysiady, okrzyki…  
− Dzieci rzucają kostką i podają liczbę większą (lub mniejszą) o jeden w stosunku  
do liczby oczek wyrzuconych na kostce. Na zakończenie dzieci przypominają,  
kształt jakiej bryły ma kostka.   

• zabawa słowna „W sklepie z zabawkami” 
Idziemy na zakupy do sklepu z zabawkami. Dzieci maszerują swobodnie po sali. 
Do sklepu nasza mama idzie razem z nami. 
Wkładamy do koszyczka misia. Dzieci wkładają do wspólnego koszyka zabawki. 
Idziemy na zakupy do sklepu z zabawkami. Dzieci maszerują swobodnie po sali. 
Do sklepu nasza mama idzie razem z nami. 
Wkładamy do koszyczka laleczkę. Dzieci wkładają do wspólnego koszyka zabawki. 
Idziemy na zakupy do sklepu z zabawkami. Dzieci maszerują swobodnie po sali. 
Do sklepu nasza mama idzie razem z nami. 
Wkładamy do koszyczka piłeczkę. Dzieci wkładają do wspólnego koszyka zabawki. 
 

• zabawa sensoryczna „Magiczny  worek”  
Wyczuj zabawkę. Nazwij ją. Podziel wyraz na sylaby.  
Ułóż zdanie z wyrazem. Ile słów miało Twoje zdanie?  
 



 

 



 Ćwiczenie graficzne Samolot – zabawka. Narysuj po śladzie. 

 

 

 

 

 



JĘZYK ANGIELSKI 

Witamy się… 

Hello, Hello, how are you? 
Hello, Hello, how are you? 
Hello,  
Hello,  
How are you? 
How are you today? 
I am fine; I am great 
I am fine;  
I am just great 
I am fine; I am great 
I'm very well today! 
Great! 

1.Listen a song: “Lets Star jump” 

https://www.youtube.com/watch?v=v3U3v1CMcV4Let's Star Jump - Action 
Song for Kids!  

Pobawmy się w echo. Ja mówię Ty powtarzasz.  

Star jump, jump forward, jump back, shuffle your feet, jump left, jump right 

I jeszcze raz. Ja mówię Ty powtarzasz I dodajesz ruch. Jak w oglądanym teledysku. 
Great!  

Now look. New game: Simon Says Możesz do zabawy użyć tego linku lub sam 
wypowiadać polecenia. https://www.youtube.com/watch?v=lob3Q7TKmQQ 

Jump, shout hurrah, touch your toes, stomp your feet, wiggle your ears, hop 
like a frog, slap your knees, roll your eyes, fly like a plane, moo like a cow, 
wiggle your fingers, touch your nose  

Polecenie: simon says/brak polecenia I didn’t say: Simon says… 

2.New words: Listen and remember. 

Kids vocabulary - Playground  

https://www.youtube.com/watch?v=dQsDDD5W8yc  

Na zakończenie nasze pożegnanie 

http://www.songlyrics.com/super-simple-learning/bye-bye-goodbye-lyrics/ 

Bye bye. Goodbye. [Wave with one hand, then the other hand, then with both hands.] 
Bye, bye, bye, bye. Goodbye. 

https://www.youtube.com/watch?v=lob3Q7TKmQQ
https://www.youtube.com/watch?v=dQsDDD5W8yc
http://www.songlyrics.com/super-simple-learning/bye-bye-goodbye-lyrics/


I can clap my hands. [Clap your hands.] 
I can stamp my feet. [Stamp your feet.] 
I can clap my hands. 
I can stamp my feet. 
Bye bye. Goodbye. 
Bye, bye, bye, bye. Goodbye. 
Bye bye. Goodbye. 
Bye, bye, bye, bye. Goodbye. 
GOODBYE! [Jump up with your fist in the air!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadania dodatkowe: 

 

 
Opowiedz historyjkę obrazkową 

 

 

 

 

 



Wytnij I stwórz makietę placu zabaw pt.”Mój Jordanek” 
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