
Dzień Dziecka 
Grupa 4 

 
PONIEDZIAŁEK 

1. Prosimy o przeczytać z dziećmi wiersz:  T. Kubiaka My dzieci. 
 
[ 1 ] My, dzieci, my chcemy śmiać się. 
My, dzieci, lubimy słońce. 
My, dzieci, kochamy ptasi, 
wesoły, perlisty koncert. 
[ 2 ] My, dzieci, chcemy wybiegać 
z domów w złociste poranki, 
my chcemy, by nam nad głową 
furczały barwne skakanki. 
[ 3 ] My chcemy kochać motyle, 
po łąkach biegać i gonić, 
a w sadach głaskać śnieżyste, 
lecz ciepłe kwiaty jabłoni. 
[ 4 ] My chcemy, by nasze mamy 
wciąż uśmiechały się do nas. 
By nasi dobrzy ojcowie, 
brali nas w czułe ramiona. 
[ 5 ] My, dzieci, my chcemy kochać 
ptaki, obłoki i drzewa. 
My chcemy bawić się w słońcu, 
zmierzchem – kołysanki śpiewać. 
 
2. Rozmowa z dziećmi na temat wiersza: O kim opowiada wiersz? Jakie dzieci mają 

pragnienia? Czy wy macie jakieś marzenia (pragnienia)? Jakie? 
3. Zabawa integracyjna „Podaj swoją dłoń”. Dzieci w kole podają sobie po kolei dłoń 

i jednocześnie mówią, jaki jest ich 
ulubiony kolor. Każda kolejna osoba podaje swój ulubiony kolor, ale również ulubiony 
kolor poprzedniej osoby. 
4. Wyjaśnienie dzieciom pojęć: prawo, prawa dziecka, Konwencja praw dziecka. 
5. Wykonanie plakatu „Mam prawo do…” – zapisanie lub narysowanie na dużym 

arkuszu szarego papieru wszystkichpropozycji zgłoszonych przez dzieci.  
Prawo do zabawy . 
Prawo do nauki . 
Prawo do życia w rodzinie . 
Prawo do życia bez przemocy . 
Prawo do wyrażania swoich uczuć. 
 
Ćwiczenia Gimnastyczne  
(para to rodzic dziecko lub rodzeństwo/ ławeczkę mogą zastąpić krzesła) 
 
I. 
1. Zabawa orientacyjno-porządkowa o charakterze ożywiającym „Piłka w parze”. 

Dzieci pozostają w swoich parach. Trzymając się za ręce, poruszają się po sali 
podskokiem, marszem, truchtem. Na hasło: Piłka na parę! każda para  



jak najszybciej stara się znaleźć dla siebie piłkę, którą potem bawi się dowolnie 
(podania, rzuty, turlania). 

2. Ćwiczenia dużych grup mięśniowych. Dzieci stoją w parach w rozsypce. Stają 
przodem do siebie w odległości około 2 kroków. Jedna osoba trzyma oburącz 
piłkę, wykonuje skłon tułowia w przód, turla piłkę do partnera i prostuje się.  
Partner skłonem w przód odbiera piłkę i prostując się, unosi ją wysoko nad głowę. 
Zadanie powtarzamy kilkakrotnie. 

II. 
3. Ćwiczenie mięśni brzucha, połączone z ćwiczeniem stóp. Dzieci pozostają  

w ustawieniu z poprzedniego zadania.  
Siadają naprzeciwko siebie tak, by mogły dotykać się stopami. Uginają nogi  
w kolanach i unoszą w górę. Jedna osoba z pary trzyma między stopami piłkę  
i przekazuje ją partnerowi tak, by piłka im nie wypadła. 

4. Ćwiczenie równoważne z czworakowaniem. Rodzic ustawia 2 ławeczki na środku 
sali. Dzieci siadają parami w 2 rzędach tak, by każda z osób w parze siedziała 
naprzeciwko jednej ławki. Na sygnał kolejne osoby z rzędów wchodzą na 
ławeczkę i w pozycji na czworakach przechodzą na drugą stronę.  
Uważają przy tym, by nie stracić równowagi. 

5. Ćwiczenie z elementami równowagi. Dzieci pozostają w ustawieniu przed 
ławkami jak poprzednio. Wstają i kolejno przechodzą po ławce (moście).  
Dla utrzymania równowagi mogą trzymać ręce wyprostowane w bok. 

6. Skoki zawrotne przez ławeczkę. Dzieci w tych samych 2 grupach siadają  
w siadzie skrzyżnym za ławeczkami. Pojedynczo każdy próbuje wskoczyć  
na ławeczkę obunóż z jednej strony i zeskoczyć z drugiej strony ławki.  
Dzieci, które potrafią, mogą wykonać skoki zawrotne przez ławkę bez 
wskakiwania na nią. N. zwraca uwagę, by dzieci trzymały rękami brzegi ławek. 

7. Zabawa bieżna „Wyścigi rzędów z piłką”. Dzieci pozostają w swoich rzędach, 
siadają jedno za drugim na wyznaczonej linii. Pierwsze osoby z rzędów trzymają 
piłkę. N. na mecie wyznaczonej w odległości 2–3 metrów kładzie kółka ringo  
(po 1 dla każdej drużyny). Na sygnał N. osoby z piłką biegną do krążków ringo, 
gdzie zostawiają piłkę i wracają do swojego zespołu, dając tym samym znak  
do rozpoczęcia biegu kolejnej osobie. Ta dobiega do piłki, zabiera ją i wracając – 
przekazuje kolejnemu zawodnikowi swojej drużyny. Wygrywa drużyna, która 
pierwsza ukończy bieg. 

8. Ćwiczenie tułowia – skręty. Dzieci dobierają się parami, siadają w siadzie 
skrzyżnym tyłem do siebie. Jedna osoba trzyma w dłoniach piłkę. Na umówiony 
znak odwracają się w tę samą stronę (skręt tułowia w bok) i podają sobie piłkę. 
Podania są raz z prawej, raz z lewej strony. 

9. Rzuty. Para stoi przodem do siebie. Rzucają piłkę do siebie w różny sposób: 
oburącz, jedną ręką, z odbiciem od podłogi. 

III. 
10. Ćwiczenie wyprostne. Dzieci stoją w rozsypce. Każde przyjmuje pozycję siadu 

skulnego na podłodze. Na hasło: Nadmuchujemy piłki! każde dziecko naśladuje 
nadmuchiwaną, zwiększającą swoją objętość piłkę: powoli prostuje się, wyciąga, 
podskakuje wysoko, delikatnie jak nadmuchana piłka. 

11. Ćwiczenie stóp. Dzieci w rozsypce chodzą po sali. Raz są wielkoludami  
(idą we wspięciu na palcach), raz kaczkami (chodzą na piętach i na zewnętrznych 
krawędziach stóp). 

12. Zabawa o nieznacznym ruchu. Dzieci maszerują po okręgu, śpiewając znaną 
piosenkę. 



 
 
Propozycja dodatkowa: Kodowanie – pokoloruj wg numerów „Dzieci na łące” 

http://www.supercoloring.com/pl/node/398285 Wydrukuj lub pokoloruj online. 

 
ROUTINE SONGS : “HELLO FRIENDS”– sing  
1. Hello Friend! 
Hello, friend! 
How are you? 
I’m very happy to see you. 
Greet your neighbor. 
Boogie on down. 
Give a bump 
And turn around.  

 

Link : Hello Friends https://www.youtube.com/watch?v=3ywIu30lqKA 

Listen and say with parents: 
 Days of the Week 
Chorus: 
Seven days, seven days, seven days,  
Seven days in the week 
Sunday and Monday, 
Tuesday and Wednesday, 
Thursday and Friday, 
And Saturday. 
 
Historyjka obrazkowa 
Zacznij od zabawy: 
 Rozpoznaj zabawki po dotyku: a cat, a dog, a car, a doll. 
Dziecko wkłada rękę do worka i odgaduję nazwę zabawki w języku angielskim. Jeśli 
odgadnie pokazuję zabawkę. Jeśli nie zabawka wraca do środka. Well done, thank 
you.  
 
Time for a story. Dzieci słuchają tekstu i wskazują właściwy obrazek. 
Look AT the Picture. Listen and point. 
1.Cat: red car 
2.Cat: Hello, doll! 
Doll: Hello, cat! 
3.Cat,doll: A red car! 
4.Cat,doll: BOOHOO. BOOHOO! 
5.Dog: Hello, doll! Hello, cat! 
Cat, Doll: Hello, dog! The car… 
6.Cat, dog:  Thank you, dog! 
 
Narysuj swoją ulubioną zabawkę. Gdy dziecko wykona pracę zadaj pytania:  
Whats this? What colour? 
 
 

http://www.supercoloring.com/pl/node/398285
https://www.youtube.com/watch?v=3ywIu30lqKA


 
 
 
 
Bye, bye 
 

 

 

 

 

 



 
 

Zadanie na popołudnie 

Wstaw literę A i odczytaj wyrazy – nazwy zabawek.  

 

L…LKA 

…UTO 

KREDK… 

PIŁK… 

PL…STELIN… 

F…RBY 



 
 
 
 



WTOREK 

Posłuchaj Piosenki M. Jeżowskiej „Wszystkie dzieci nasze są” 

https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ 

Ach, co za smutas leje łzy 
Lalki w płacz, misiek zły 
O już się śmieje, nosek mu drży 
Deszczyk był a teraz wyschły łzy 
Niebo rozjaśnia się samo 
Mały uśmiech, jak tęcza 
Już dobrze, mamo! 
Wszystkie dzieci nasze są 
Kasia, Michael, Małgosia, John 
Na serca dnie mają swój dom 
Uchyl im serce jak drzwi 
Wszystkie dzieci nasze są 
Borys, Wojtek, Marysia, Tom 
Niech małe sny spełnią się dziś 
Wyśpiewaj marzenia, a świat 
Będzie nasz! 
Choć nie rozumiem mowy twej 
Czytam lęk, czytam śmiech 
Nuty nie kłamią, zbuduj z nich klucz 
Otwórz nim nieśmiałość naszych słów 
Ważny jest serca alfabet 
Ciepły uśmiech, jak słownik 
Jesteśmy razem! 
Wszystkie dzieci nasze są 
Kasia, Michael, Małgosia, John 
Na serca dnie mają swój dom 
Uchyl im serce jak drzwi 
Nie jesteś sam 
Nasza piosenka ciągnie za rękaw 
Podaj mi dłoń i z nami stań 
Nie ma dziś granic nasz dom 
Wszystkie dzieci nasze są 
Kasia, Michael, Małgosia, John 
Na serca dnie mają swój dom 
Uchyl im serce jak drzwi 
Wszystkie dzieci nasze są 
Borys, Wojtek, Marysia, Tom 
Niech małe sny spełnią się dziś 
Wyśpiewaj marzenia, a świat 
Będzie nasz! 
Będzie nasz 
Wyśpiewaj marzenia, a świat 
Będzie nasz 
Wyśpiewaj marzenia, a świat 
Będzie nasz 

https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ


Ø Rytmizacja tekstu.  
Ø Śpiewanie piosenki fragmentami.  
Ø Zabawa muzyczno ruchowa.  Tworzymy dwa koła. Każde koło realizuje inaczej 

podany temat np.: za pomocą wytupywania, wyklaskiwania motywu rytmicznego. 
Wspólne śpiewanie refrenu piosenki. 

 
Praca plastyczna : Dzieci Świata 

Co jest potrzebne do ozdobienia "Planety dzieci"? Do pracy można wykorzystać 

gotową kule styropianową. Można też przygotować kule z nadmuchanego balonu 

gazet i kleju wikol. 

Ø niebieska i zielona farba, 
Ø kolorowanki przedstawiające dzieci z różnych stron świata 
Ø https://przedszkolankowo.pl/2018/06/02/dzieci-plansze-demonstracyjne-

kolorowanki/ 
Ø kredki/farbki akwarelowe, 
Ø wykałaczki,  
Ø klej do klejenia na gorąco wikol.  
 

Wersja z balonem: Balon należy nadmuchać i zawiązać. 

1. Nadmuchany balon smarujemy klejem i nakładamy warstwę pociętej w pasy 

gazety. Na obklejony balon nakładamy kolejną warstwę kleju i kolejne pasy 

pociętej gazety. W ten sposób nakładamy kilka warstw gazety (około 5-6), aby po 

wyschnięciu kula ziemska była twarda.  

2. Kulę zostawiamy do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny. W okresie jesienno-

zimowym warto ją powiesić blisko kaloryfera a latem wystawić np. na taras, 

balkon.  

3. Po wyschnięciu przyklejamy mapę świata, dzieci przyklejamy wkoło kuli ziemskiej. 

 

 

 

 





 

ŚRODA 

Przeczytaj tekst. 

Marysia maluje obrazek farbami. To jest 

prezent dla Ani. Na obrazku jest niebieski 

dom. Ma okna i komin. Obok domu stoi niski 

płot. Na płocie jest kot. Kot ma białe łatki.  

Nad domem lata motyl i biedronka.  

Biedronka ma siedem kropek, a motyl dwie 

kolorowe plamki. 



Praca Plastyczna 

Proszę zrób i Ty dziś prezent dla przyjaciela. Namaluj mu obrazek farbami.  

Może to być obrazek na papierze. Możesz też wykorzystać jakiś przedmiot. Np. 

drewnianą deskę do krojenia, doniczkę, koszulkę, szklankę uzgodnij to z rodzicem.  

 

              
 

 

 

Jeśli chcesz malować na szkle wykorzystaj lakier do paznokci mamy. 

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

A jak zostanie trochę farby użyj jej i wlej do koszulki foliowej.  

Zaklej taśmą. I maluj palcem. I do dzieła. 

 

        
 

 
 

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


 

 

 
 

 

 

Czy korzystasz z komputera?  

Jeśli tak to może zainteresuję Cię przygoda pewnego chłopca.  

Po przeczytaniu opowiedz: Czy Ty przestrzegasz zasad bezpiecznej pracy  

przy komputerze?  

Ustal z rodzicami takie zasady?  

Zapiszcie je w dowolnej formie.  

Staraj się ich przestrzegać. 





 



 



 



 
 

 

 



Język angielski: 

Naucz się rymowanki z  piosenki Friends, friends…” 

https://www.youtube.com/watch?v=QaITh9NEQ38 

Friends, Friends 123 

All my friends are here with me 

You re my friend x2 Spróbuj zaśpiewać z muzyką. 

 

Obejrzyj film opowiedz co przyjaciele robili razem. 

https://www.youtube.com/watch?v=5zHGlNiQ-I4 

Nazwijcie te zabawy po angielsku. 

Make up silly faces, pretend were someone else somewhere in different places, tell 

you everything I do, play everyday together, know all my secrets and jokes, pretened 

something to do. Powtórz rymowankę na zakończenie. Wykonaj kartę pracy. Poproś 

o przeczytanie jakim kolorem doprowadzisz do siebie obiekty kogoś dorosłego. 

Przeczytaj kolor w języku angielskim 

 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QaITh9NEQ38
https://www.youtube.com/watch?v=5zHGlNiQ-I4


CZWARTEK 

 

1. Odczytaj przysłowia. Opowiedz co rozumiesz z ich mądrości.  
Policz wyrazy w każdym zdaniu. Ułóż tyle kredek ile jest słów.  
Opowiedz w co lubisz się bawić ze swoim przyjacielem. 

 

Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie. 

Przyjaźń szczera nie umiera 

Kto znalazł przyjaciela, skarb znalazł. 

Troska mniej boli, gdy ją przyjaciel podzieli. 

 

2. Ułóż historyjkę we właściwej kolejności, opowiedz co wydarzyło się  
w piaskownicy. 
Dzieci mają za zadanie ułożyć te ilustrację we właściwej kolejności.  
Na tych obrazkach przedstawione są dzieci jak bawią się w piaskownicy. 

 
Co się im przytrafiło?  
Jak zareagowały?  
Jak postąpiłbyś w podobnej sytuacji?  
 

Pamiętaj każdy z nas ma prawo do bezpieczeństwa, zabawy, wyrażania swoich 
emocji. Nasze zachowanie może zranić kogoś.  
Tak jak czyjeś zachowanie wpływa na nasze samopoczucie.  
Inni mają takie same prawa jak Ty.  

 



  

 

 

 



Zabawy matematyczne. Ćwiczenia przeliczaniu. 

 



 





 
 

 

 



Ile okien na rysunku ma kształt prostokąta?  

Ile ma kształt trójkąta? Ile ma kształt koła? 

Jakiego koloru jest dom drugi, a jakiego czwarty?  

 

 

 

 

 

Wąż słowny – podajemy kolejno słowa zaczynające się na ostatnią głoskę 

poprzedniego słowa. Np. zegar-rak-kot-tort-torba-akwarium-motyl-itd. 

 

„Baloniki” 
Dzieci dostają balony na tasiemce z namalowanym uśmiechem.  
Każdy do swojego balonu przykleja ręce oraz oczy. 

Utrwalenie słów piosenki. M. Jeżowskiej „Wszystkie dzieci nasze są” 

https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ 

 Swobodny taniec z balonem, przy piosence „Wszystkie dzieci nasze są”.  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ


PIĄTEK 

„Kamyczek” – zabawa dźwiękonaśladowcza. 

Podróżna wersja znanej zabawy kołowej. Jedna osoba mówi wierszyk naśladując 

jakiś odgłos, a druga zgaduje , co wydaje takie dźwięki. 

Na środku podwórka leży kamyczek, a pod kamyczkiem jest dziurka.  

Co w tej dziurce jest? … (tu naśladujemy jakiś odgłos) 

FOLIA ALUMINIOWA 

    - dmuchamy na zwiniętą w kulkę folię aluminiową wprawiając ją w ruch obrotowy 

na talerzu z wysokimi brzegami  

    - „Piłka nożna” – dmuchamy na kulkę z folii aluminiowej „wbijając ją” do bramki 

ułożonej np. z klocków, dwóch kubków, z pudełka po butach itp. Boiskiem może być 

stół.  
   - wdmuchujemy na szufelkę kulki z folii aluminiowej (mogą być tez kulki waty, 

papieru, pomponiki z zestawów kreatywnych) 

Wyzwanie Językowe  – Zapamiętaj. A potem powiedz wyraźnie. 

„Żwawy wyżeł” 

Żwawy wyżeł w piżamie 

w niżu tarzał się w chrzanie. 

Podczas wyżu w Paryżu 

Chyżo tarzał się w ryżu. 

Ćwiczenie buzi i języka  

"Gimnastyka"  

Na początku jest rozgrzewka, 
Językowa wprzód wywieszka. 
Cały język wyskakuje, 
Wszystkim nam się pokazuje. 
W dół i w górę, 
W lewo, w prawo. 
Pięknie ćwiczy! 
Brawo! Brawo! 
Język wargi oblizuje, 
Pięknie kółka wykonuje. 
Popatrzymy do lusterka, 
Jak się język bawi w berka. 
Kto spróbuje z miną śmiałą 
Zwinąć język w rurkę małą? 
Może uda się ta sztuczka. 
Trzeba uczyć samouczka. 
 
 



Odnajdź litery ukryte na obrazku. Spróbuj je odwzorować i zapisz na czystej kartce.  
 
 
 

 









 





 


