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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 01.06.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 

 

Temat: Dzień Dziecka 

1. „Jesteśmy dziećmi” – piosenka do słuchania i śpiewania. 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ 

Zdjęcia przedstawiające dzieci z różnych stron świata, o różnym kolorze skóry  

 Rozmowa na temat piosenki, połączona z oglądaniem zdjęć przedstawiających 

dzieci z różnych stron świata, o różnym kolorze skóry. 

 Wyjaśnienie znaczenia słów: kontynent, Azja, Australia, Afryka, Ameryka. 

 Określanie metrum piosenki, charakteru jej melodii, liczby zwrotek. 

 

2. Ćwiczenia poranne. 

Odtwarzacz CD, nagranie dowolnej muzyki do biegu i do marszu.  

 Zabawa orientacyjno-porządkowa – Szukamy żółtego. 

Dziecko biega w rytm muzyki w różnych kierunkach. Na przerwę w muzyce 

odnajduje przedmiot w kolorze żółtym i staje przy nim. Zabawę powtarzamy kilka 

razy. Za każdym razem dziecko wybiera inny przedmiot. 

 Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Malujemy tęczę. 

Dziecko unosi do góry obie ręce i łączy dłonie, następnie przenosi ręce w prawą 

stronę, przechylając jednocześnie w tym samym kierunku tułów (nie odrywa nóg 

od podłogi). Rysuje tęczę – powoli przenosi wyprostowane ręce nad głową w lewą 

stronę (zataczając łuk) z równoczesnym pochyleniem tułowia. Ćwiczenie 

powtarza kilka razy. 

 Zabawa ruchowa z elementem skoku i podskoku – Skaczemy na skakance. 

Dziecko spaceruje w rytm muzyki. Na hasło: Skacz obunóż – naśladuje skakanie 

obunóż na skakance (nogi pozostają złączone). W dalszej części zabawy rodzic 

zmienia polecenia, np.: Skacz na prawej nodze. Skacz na lewej nodze. Skacz 

krzyżykiem (krzyżuj nogi i skacz w miejscu). 

 Ćwiczenie uspokajające – marsz po obwodzie koła. 

Dziecko maszeruje po obwodzie koła na zmianę: na palcach i na piętach. 

 

3. Różni nas wygląd, a łączy zabawa – rozmowa inspirowana wierszem  

A. Widzowskiej „Małe cuda” 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ
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Karta pracy, nr 54 - 55. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=56 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf 

 

Dziecko: 

 rysuje swój portret, 

 ozdabia ramkę, 

 wspólnie z rodzicem w liniaturze literami pisanymi podpisuje się, 

 słucha wiersza A. Widzowskiej „Małe cuda”, 

 odpowiada na pytania:  

 Czego dorośli mogą nauczyć się od dzieci?  

 Czego dzieci oczekują od dorosłych?  

 Jakie prawa mają dzieci? 

 zastanawia się, czy wszystkim dzieciom na świecie jest dobrze i czy 

przestrzegane są ich prawa,  

 wymienia osoby, do których mogą się zwrócić, kiedy są łamane prawa 

dziecka,  

 przygląda się zdjęciom dzieci, opisuje różnice w ich wyglądzie; zastanawia 

się, skąd pochodzą, 

 kończy rysować zabawki według wzoru (rytmu), a potem koloruje ich rysunki. 

 

 Zabawa ruchowa Kto dalej?  

Klocki drewniane, skakanka lub szarfa. 

Rodzic proponuje zabawę, bardzo popularną m.in. w Indiach. Wyznacza w  linię 

za pomocą skakanki lub szarfy. Dziecko bierze do rąk drewniane klocki i układa 

je przed swoimi nogami. Następnie, skacząc na jednej nodze, stara się przesunąć 

klocki jak najdalej. Jeśli ktoś stanie na dwóch nogach, zabawę rozpoczyna od 

nowa. Rodzic obserwuje, która seria skoków była najlepsza i który odcinek był  

najdłuższy. Zabawę można powtórzyć kilka razy. 

 Kim są Adil i Dalaja? Poznawanie warunków życia dzieci w Indiach.  

Mapa świata, zdjęcie dziewczynki – Azjatki – i chłopca – Azjaty, kartoniki  

z imionami: Adil, Dalaja. 

Rodzic układa zdjęcia dzieci: Azjatki i Azjaty (z Indii). Obok zdjęć kładzie 

kartoniki z ich imionami: Adil, Dalaja. Dziecko 5-letnie odczytuje imiona dzieci. 

Rodzic wspólnie z dzieckiem odnajduje na mapie świata Azję. Następnie 

pokazuje, gdzie leżą Indie. Wyjaśnia, że dzieci przedstawione na zdjęciach 

pochodzą właśnie z tego kraju. Opowiada dziecku ciekawostki o warunkach życia 

dzieci w Indiach. 

W Azji nie wszystkie dzieci beztrosko spędzają dzieciństwo. Na przykład  

w Indiach dzieci, zamiast uczyć się i bawić, bardzo wcześnie zaczynają pracować. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_kp_5_5/mobile/index.html#p=56
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-b-kp-cz5.pdf
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Pomagają swoim rodzicom. Nie mają nowoczesnych zabawek.  

W szkole siedzą na podłodze. Piszą na małych tabliczkach. Do sali lekcyjnej 

wchodzą boso, tak jak do świątyni. Buty zostawiają przed drzwiami. 

 Odszukiwanie podobieństw pomiędzy dziećmi. 

Karton formatu A2, flamaster, kalendarz ścienny, napis Dzień Dziecka. 

Rodzic prosi, aby dziecko wskazało między dziećmi podobieństwa, które 

występują bez względu na pochodzenie i kulturę, w jakiej one żyją (np. chęć do 

zabawy). Zapisuje propozycje na kartonie. Informuje, że dzieci mają swoje 

święto. W Polsce przypada ono 1 czerwca. Pokazuje tę datę w kalendarzu, zwraca 

uwagę na sposób, w jaki została ona oznaczona. Pyta: Jak jest obchodzony ten 

dzień w Polsce? Kogo i czym obdarza się w tym dniu? Umieszcza na tablicy napis 

Dzień Dziecka. 

 Rozpoznawanie dzieci po wyglądzie zewnętrznym. Poznawanie nazw różnych 

kultur. 

Karton formatu A2, zdjęcia dzieci (chłopca i dziewczynki) różnych ras  

i narodowości w strojach charakterystycznych dla różnych regionów świata, np.: 

Europejczyków (Polaków w strojach krakowskich), Innuitów, Indian, Afrykanów, 

Arabów, Hindusów. 

Rodzic rozkłada duży karton, a obok niego zdjęcia dzieci (chłopca  

i dziewczynki) różnych ras i narodowości w strojach charakterystycznych dla 

różnych regionów świata. Dziecko, z ewentualną pomocą rodzica, dobiera  

w pary chłopców i dziewczynki. Następnie układa na kartonie zdjęcia dzieci  

w miejscach wskazanych przez rodzica: 

 zdjęcia dzieci indiańskich – w lewym górnym rogu, 

 zdjęcia dzieci hinduskich – w prawym dolnym rogu, 

 zdjęcia dzieci afrykańskich – w lewym dolnym rogu, 

 zdjęcia dzieci innuickich – w prawym górnym rogu, 

 zdjęcia dzieci europejskich – pośrodku. 

 

 Zabawy dzieci z różnych stron świata. 

Instrumenty perkusyjne, koc, karton formatu A2, zdjęcia dzieci (chłopca  

i dziewczynki) różnych ras i narodowości w strojach charakterystycznych dla 

różnych regionów świata, np.: Europejczyków (Polaków w strojach krakowskich), 

Innuitów, Indian, Afrykanów, Arabów, Hindusów. 

 Rodzic proponuje zabawę charakterystyczną dla dzieci, których zdjęcia 

znajdują się w lewym górnym rogu. Pyta, o jakie dzieci chodzi. Przekazuje krótko 

ciekawostki z życia dzieci indiańskich. Zaprasza do zabawy Uważny tropiciel. 

Dziecko siedzi z zamkniętymi oczami. Jest ono tropicielem. Jeśli tropiciel usłyszy 

jakiś odgłos, klaszcze w dłonie i wskazuje kierunek, z którego dobiega szmer. 
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Jeśli tropiciel zareagował w odpowiednim momencie i pokazał odpowiedni 

kierunek, a może nawet rozpoznał co jest jego przyczyną otrzymuje tytuł 

uważnego tropiciela. 

 

 Rodzic proponuje zabawę charakterystyczną dla dzieci, których zdjęcia 

znajdują się w prawym górnym rogu. Pyta, o jakie dzieci chodzi. Przekazuje 

krótko ciekawostki z życia dzieci innuickich. Zaprasza do zabawy Jazda po 

dywanie.  

Rozkłada na dywanie koc, na którego środku kładzie się  dziecko. Rodzic chwyta 

koc za brzegi i delikatnie przesuwa go po dywanie w określone przez siebie 

miejsce. 

 Rodzic proponuje zabawę charakterystyczną dla dzieci, których zdjęcia 

znajdują się w lewym dolnym rogu. Pyta, o jakie dzieci chodzi. Przekazuje krótko 

ciekawostki z życia dzieci afrykańskich. Zaprasza do zabawy Czarujemy deszcz.  

Dziecko wygrywa na dowolnym instrumencie perkusyjnym dowolny rytm, 

według którego tańczy – czaruje deszcz. Następnie kładzie się na podłodze  

i nasłuchuje, czy słychać już odgłosy deszczu. 

 Rodzic prosi, aby dziecko przypomniało przebieg zabawy 

charakterystycznej dla dzieci, których zdjęcia znajdują się w prawym dolnym 

rogu. Prosi, aby dziecko przypomniało, jak wygląda ich dzieciństwo. 

 

 Rodzic proponuje zabawę charakterystyczną dla dzieci, których zdjęcia 

znajdują się pośrodku. Pyta, o jakie dzieci chodzi. Prosi, aby dzieci opowiedziały 

o dzieciństwie dzieci europejskich i porównały je z dzieciństwem dzieci z innych 

stron świata, np. z Indii. 

 

4. Dziecięce marzenia – zajęcia plastyczne. 

 Wprowadzenie. 

Rodzic pyta: Jak nazywa się święto, które zostało ustanowione dla dzieci? Kiedy 

je obchodzimy? Jaką niespodziankę chciałoby otrzymać tego dnia? Jak chciałoby 

spędzić ten dzień? 

 Zapoznanie z tematem pracy. 

Rodzic proponuje dziecku wykonanie pracy na temat: Dziecięce marzenia. 

Zachęca do tego, aby podzieliło się swoimi pragnieniami z innymi dziećmi  

i z dorosłymi. 

 Wyjaśnienie sposobu wykonania pracy. 

Dowolna praca wykonana techniką kropkowanie. Rodzic zapoznaje dziecko  

z nową techniką plastyczną – kropkowanie. Pokazuje przykładową pracę 

wykonaną tą techniką. Wyjaśnia dziecku sposób wykonania pracy. Przypomina, 
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że aby rysunek był czytelny, kropki tworzące jedną osobę, roślinę, jeden 

przedmiot, jedno zwierzę muszą znajdować się blisko siebie. 

 Samodzielna praca dziecka. 

Dla dziecka: kartka, przybory plastyczne, np.: farby, pędzel, kredki ołówkowe, 

kredki świecowe, cienkopisy, kreda, flamastry.  

Dziecko stawia kropki na papierze i tworzy obrazek. Wykorzystuje wybrane przez 

siebie przybory plastyczne. Używa jednego koloru lub wielu kolorów. Część 

pracy wykonuje np. flamastrem, część farbami, a jeszcze inną część – kredkami.  

 Omówienie pracy wykonanej przez dziecko. 

Zorganizowanie wystawy. Sznurek (do powieszenia prac), spinacze, praca 

wykonana przez dziecko. Dziecko umieszcza swoją prace na sznurku, przypinając 

je spinaczami. Następnie opowiada o swoich marzeniach.   

 

5.Wykonanie papierowego pióropusza.  

Dla dziecka: dwa paski białego papieru lub jeden długi pasek (na opaskę do 

pióropusza), papier kolorowy, klej, nożyczki.  

Dziecko skleja paski lub pasek białego papieru tak, aby pasował  na głowę.  

Z kolorowego papieru wycina kształty piór. Nacina je po bokach i lekko zagina. 

Następnie dokleja je do pióropusza od wewnętrznej strony. Zewnętrzną część 

pióropusza ozdabia według własnych pomysłów. 

 

Nagranie indiańskiej muzyki (pozyskane przez rodzica). 

Dziecko zakłada pióropusz na głowę i przy muzyce wykonuje taniec. 

 

 

 

 

 

 

Powodzenia! 


