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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 28.05.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Rzeszutek 

 

Temat: Zbliża się Dzień Dziecka. 

 

1. Zabawa rozwijająca wyobraźnię, zdolności obrazowania tekstu 

ruchem, wyrażania emocji – Różne opowiadania. 

Rodzic przygotowuje kukiełki do opowiadań lub z dzieckiem  

i pozostałymi członkami rodziny zamieniają się w prawdziwych 

aktorów. 

Teksty Bożeny Formy: 

1) Tomek bawi się w swoim pokoju. Nagle słyszy dziwne szmery. 

Jest przerażony. Biegnie do mamy. Mamusia postanawia sprawdzić, co 

to za odgłosy. Trzyma Tomka za rękę i wraca do jego pokoju. Po cichu 

skradają się w kierunku firanki, zza której nagle wychodzi kot. Ach, to 

jego sprawka. Tomek bierze go na ręce, przytula, głaszcze i żartobliwie 

mu grozi. Uśmiecha się do mamy.  

2) Dzisiaj są urodziny Marty. Marta jest bardzo smutna, ponieważ 

wszystko jest przygotowane, a goście nie przychodzą. Ciągle pyta 

rodziców, która godzina. Siada na fotelu i zaczyna płakać. Nagle 

słychać dzwonek. Biegnie do drzwi – otwiera je… O!! Ze zdziwienia 

otwiera buzię. Ile gości. Cała rodzina i dzieci. Wszyscy mają kolorowe 

balony i prezenty, uśmiechają się. Marta jest szczęśliwa. Radośnie bije 

jej małe serduszko. Zaprasza gości do środka.  

3) Tymon bawi się z Arturem klockami. Jest bardzo zadowolony  

i szczęśliwy. Nagle podbiega do nich Tomek. Nie zwraca uwagi na 

Tymona. Szepce coś Arturowi do ucha i po chwili chłopcy odchodzą. 

Tymon jest bardzo smutny. Zaczyna płakać. Po chwili staje się bardzo 

zły. Niszczy piękną budowlę z klocków. Kładzie się na dywanie  

i płacze, uderzając rękami o dywan. Nagle podchodzą do niego Ada  

i Rafał. Pocieszają go i zapraszają do wspólnej zabawy. Tymon znów 

się uśmiecha. Jest zadowolony i miły. 
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2. Zabawy w ogrodzie z okazji Dnia Dziecka.  

 Zabawa Zły wąż. 

Rodzic przygotowuje długi sznurek. Do zabawy zostają zaproszeni 

wszyscy członkowie rodziny. 

Rodzic wprawia w ruch sznurek, czyli złego węża, a uczestnicy muszą 

nad nim przeskakiwać, nie dotykając go. Uczestnik którego wąż ukąsi, 

odchodzi z zabawy i siada na kocu. 

 Zabawa Balonowe brzuchy. 

Rodzic przygotowuje nadmuchane balony dla każdej pary. Do zabawy 

zostają zaproszeni wszyscy domownicy. 

Rodzic wraz z uczestnikami zabawy i ustala w ogrodzie miejsce startu 

i metę (oddalone od siebie o około 10 m).  

Uczestnicy zabawy dobierają się w pary i ustawiają na miejscu startu. 

Każda para otrzymuje nadmuchany balon, który trzeba wspólnie 

przytrzymywać brzuchami. Na sygnał, wszyscy ruszają w drogę, aby 

dotrzeć do linii mety, nie gubiąc balonu. Nie można go przytrzymywać 

rękami, nie może być również tak bardzo ściskany, by pękł.  

 Zabawa Przeprawa przez strumień. 

Do zabawy zostają zaproszeni wszyscy domownicy. 

Rodzic przygotowuje piasek, kamienie (lub inne przedmioty je 

zastępujące). 

Na trawie rodzic wysypuje piaskiem pas o szerokości dwóch metrów – 

będzie to rwący strumień. Można się przez niego przeprawić, 

przeskakując z kamienia na kamień. Płaskie kamienie  – takiej 

wielkości, by zmieściła się na nich stopa – układamy przed 

rozpoczęciem zabawy w strumieniu. 

Uczestnicy zabawy dzielą się na dwie równoliczne drużyny. Każda  

z nich przeprawia się przez niebezpieczny strumień. Komu przy tym 

wpadnie noga do wody, zostaje wykluczony z gry. Wygrywa ta 

drużyna, która na drugim brzegu składać się będzie z większej liczby 

osób.  

Odległość pomiędzy kamieniami musi być dopasowana do rozpiętości 

kroków uczestników zabawy. Kamienie muszą być płaskie, aby 

uczestnicy zabawy nie zrobili sobie krzywdy podczas zabawy. 
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 Zabawa Rzucanie do celu. 

Do zabawy zostają zaproszeni wszyscy domownicy. 

Dla każdego uczestnika: kilka reklamówek napełnionych do połowy 

pogniecionymi  gazetami i zamkniętych gumkami aptekarskimi, kosz lub 

tekturowe pudło. 

Każdy uczestnik dostaje kilka reklamówek napełnionych 

pogniecionymi gazetami (np. 5). Stara się trafić nimi do kosza lub 

tekturowego pudła, które zostaje umieszczone kilka metrów przed nim. 

Zamiast reklamówek z gazetami można wykorzystać papierowe 

samoloty. 

3. Wykonanie papierowych pacynek paluszkowych. 

Dla dziecka: wyprawka plastyczna, karta I, nożyczki, klej. 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=18 

Dziecko wycina pacynki, skleja je. Określa, jakie emocje są 

przedstawione na buziach. 

 

4. Ćwiczenia w czytaniu. 
Książka (s. 90–91) dla dziecka: 
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=92 

Samodzielne czytanie przez dziecko tekstu Od buraka cukrowego do 

cukierka. 

 

 

 

Wesołego i spokojnego dnia. 

Fajnej zabawy i miłej nauki 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bbplus-wyp/mobile/index.html#p=18
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/npoia-bbplus-ks/mobile/index.html#p=92

