
WITAJCIE! DRODZY RODZICE, KOCHANE PRZEDSZKOLAKI. 

 
Życzymy miłej, kreatywnej zabawy. Zapraszamy do podejmowania proponowanych form 

aktywności i dzielenia się z nami swoimi sukcesami. Pozdrawiamy: p. Jadzia i p. Róża 

 

TERMIN REALIZACJI:  01.06.2020r. – 05.06.2020r. 

LICZBA GODZIN PPWP: 25   

CEL OGÓLNY: Wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez doświadczanie rozpoznawanie i 

nazywanie emocji, umiejętne radzenie sobie z nimi oraz szanowanie uczuć innych dzieci.  

 
PONIEDZIAŁEK – 01.06.2020 

 
 

1. Rozmowa z dzieckiem na temat jego święta. (co chciałby robić w tym dniu, co go cieszy) 

 

2. Praca plastyczna – papierowa zabawka z niespodzianką. Dziecko wykonuje dla siebie zabawkę -

papierowy kubek origami, do którego przymocowuje sznurek. Na końcu sznurka znajduje się cukierek.  

 

P. Jadzia i P. Róża 



3. Zabawa zręcznościowa z kubeczkami przy muzyce. Zabawa polega na umiejętnym podrzucaniu 

cukierka umieszczonego na sznurku, a następnie złapaniu go do kubeczka 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QeZ0UUk33iI 

https://soundcloud.com/user-956760406/2-nagranie-spokojnej-melodii 

 

4. Prezentacja dziecka – Jaki jestem?  

 Dziecko opowiada o sobie: przedstawia się z imienia i nazwiska, mówi, co je cieszy, co lubi robić.  

5. Oglądanie zdjęć i obrazków przedstawiających dzieci z różnych stron świata. 

 R. z dzieckiem ogląda zdjęcia i obrazki przedstawiające dzieci z różnych stron świata. Zachęca dziecko do 

opisywania, co robią dzieci na zdjęciu/obrazku, jak wyglądają. Mówi, z jakiego kraju (kontynentu) 

pochodzą.  

 
6. Słuchanie wierszy:   

My Dzieci Świata - Wierszyk  przygotowany z okazji Dnia Dziecka przez kanał Bajki Po Polsku. 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0 

 

List do świata - wiersz A. Widzowskiej 

Czy czarny, czy żółty masz kolor skóry.  

Czy mieszkasz w Afryce, czy mieszkasz w Azji.  

Pamiętaj- świat cały jest dla odważnych. 

Mów zawsze prawdę, bądź przyjacielem.  

Żyć wtedy na świecie będzie weselej.  

Jesteśmy dziećmi całego świata. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QeZ0UUk33iI
https://soundcloud.com/user-956760406/2-nagranie-spokojnej-melodii
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0


7. Dyplom z okazji „Dnia Dziecka” – dla chętnych do wydrukowania(do wyboru), rodzic wpisuje imię 

dziecka. 

 

https://ponadwszystko.com/wp-content/uploads/2019/05/Dyplom-dzien-dziecka.pdf 

https://ponadwszystko.com/wp-content/uploads/2019/05/Dyplom-dzien-dziecka-v2.pdf 

https://ponadwszystko.com/wp-content/uploads/2019/05/Dyplom-dzien-dziecka-v3.pdf 

https://ponadwszystko.com/wp-content/uploads/2019/05/Dyplomsportowy-dzie%C5%84-dziecka.pdf 

 

8. Emocje. Obrazki przedstawiające buzie z różnymi emocjami.  

R. pokazuje dziecku obrazek przedstawiający buzie z różnymi emocjami, np. smutek, radość, strach, złość, 

szczęście. Zadanie dziecka polega na poruszaniu się w taki sposób, aby całym ciałem, nie tylko mimiką 

twarzy, pokazać te emocje. 

 https://miastodzieci.pl/kolorowanki/emocje-buzie/ 

https://thumbs.dreamstime.com/z/emocje-i-narodowo%C5%9Bci-avatars-dzieci-67639536.jpg 

 

9. Malowanie kolorową kredą na chodniku (pisakiem, kredką na kartce) buziek przedstawiających różne 

emocje i nazywanie tych emocji.  

 

WTOREK – 02.06.2020  

 

1. Zabawy ruchowe: 

 Zabawa orientacyjno-porządkowa Do domu. 

Dziecko układa z szarfy/sznurka na podłodze koło (dom), a następnie siada w środku w siadzie 

skrzyżnym. Rodzic przypomina o przyjmowaniu prawidłowej postawy (proste plecy). Kiedy rodzic 

gra na instrumencie/dowolnych przyrządach dziecko spaceruje po pokoju, na przerwę w grze – 

wraca do swojego domu. 

 Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Przebieramy się.  

Szarfy lub sznurek (związany w kształt koła) leży na podłodze – to ubranie. Dziecko staje w środku. 

Następnie, chwytając oburącz, przeciąga szarfę/sznurek  przez całe ciało od dołu do góry. Ćwiczenie 

można kilkukrotnie powtórzyć. 

 Ćwiczenie mięśni grzbietu – Podnieś szarfę/sznurek. 

Dziecko leży na brzuchu, a szarfa/sznurek leży przed nim. Następnie dziecko chwyta szarfę/sznurek 

za końce i lekko unosi ręce, bez zginania w łokciach. Aby utrudnić zadanie, dziecko może 

jednocześnie wykonać ruch rękami na boki. 

 Zabawa ruchowa z elementem skoku – Skok.  

Szarfa/sznurek leży na podłodze. Rodzic gra na dowolnych przyrządach, dziecko maszeruje. Na 

hasło  Skok! – dziecko wskakuje do środka szarfy/sznurka i wysoko skacze (nie przekraczając linii). 

 

2. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy - lusterko 

 Język wyruszył w podróż dookoła świata (dziecko rysuje koła językiem, po górnej i po dolnej 

wardze). 

 Wędrował przez góry i doliny (dziecko unosi język za górne i za dolne zęby),  

 a potem wspiął się na wysoką górę (dziecko czubkiem języka dotyka do górnego wałka 

dziąsłowego),  

 z której rozpościerał się przepiękny widok.  

 Bardzo go zadziwił (dziecko wysuwa wargi do przodu – ooooo).  

 Kiedy z niej zszedł, zobaczył gromadkę dzieci i przywitał się z każdym osobno (dziecko dotyka 

językiem każdego zęba osobno na górze i na dole).  

 Potem długo płynął łódką i machał wiosłami (dziecko przesuwa język do prawego i do lewego 

kącika ust). 

 Na koniec wsiadł do samolotu, który leciał wysoko nad chmurami (dziecko przesuwa język po 

górnej wardze),  

 aż wreszcie wylądował na ziemi (dziecko chowa język za dolne zęby). 

 

3. Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej Inny. 

https://ponadwszystko.com/wp-content/uploads/2019/05/Dyplom-dzien-dziecka.pdf
https://ponadwszystko.com/wp-content/uploads/2019/05/Dyplom-dzien-dziecka-v2.pdf
https://ponadwszystko.com/wp-content/uploads/2019/05/Dyplom-dzien-dziecka-v3.pdf
https://ponadwszystko.com/wp-content/uploads/2019/05/Dyplomsportowy-dzie%C5%84-dziecka.pdf
https://miastodzieci.pl/kolorowanki/emocje-buzie/
https://thumbs.dreamstime.com/z/emocje-i-narodowo%C5%9Bci-avatars-dzieci-67639536.jpg


Do grupy Ady dołączył nowy przedszkolak. Pani przedstawiła go dzieciom i powiedziała, że ma na imię 

Anuj. Nikt nie chciał się z nim bawić, bo wyglądał inaczej niż wszyscy: miał ciemną skórę i czarne oczy, 

tak czarne jak nocne niebo. Chłopiec siedział w kąciku i rysował coś na kartce. 

– To piesek? – zapytała Ada, przyglądając się rysunkowi. 

– Tak, mój dog – odpowiedział chłopiec i dorysował żółte słońce. 

Ada znała to angielskie słowo i wiedziała, że dog to znaczy pies. Zawsze marzyła o jakimś zwierzątku,  

ale niestety, była uczulona na sierść i po spotkaniu z psem lub kotem od razu zaczynała kichać. 

– Nie baw się z nim – szepnęła jej na ucho Kasia. – On jest z innego kraju. 

– Jest miły – powiedziała Ada. – I ładnie rysuje. 

Od tej pory Ada i Anuj często bawili się razem: układali wieże z klocków, budowali zoo i ustawiali w nim 

plastikowe zwierzątka, kręcili się na tej samej karuzeli. Chłopiec znał dużo dziwnych słów, których Ada 

nie rozumiała, ale z radością uczyła go wymowy polskich słów. 

– To jest huśtawka, potrafisz powiedzieć? 

– Fuś… fuś… fuśtajka – próbował wymówić Anuj. 

Ada również nauczyła się nowych słów po angielsku i dowiedziała się, że Anuj urodził się w Indiach, a 

jego imię znaczy „młodszy brat”. 

– Ja mam starszego brata Olka, ale jak chcesz, to możesz być moim młodszym braciszkiem – zapropo-

nowała. 

Zbliżały się Dzień Babci i Dzień Dziadka, więc dzieci przygotowywały przedstawienie. Kilkoro z nich nie 

chciało występować razem z nowym kolegą. 

– Ja nie będę z nim tańczyć – naburmuszyła się Ola. 

– Moja mama powiedziała, że on jest z dzikiego kraju – stwierdził Jaś. 

– A mój tata mówi, że oni jedzą palcami. 

– Nieprawda! Anuj był u nas w domu z mamą i tatą. I wcale nie jedli palcami! – odezwała się Ada. 

Słysząc to, pani poprosiła, żeby dzieci usiadły w kółeczku na dywanie, i opowiedziała im bajkę o 

króliczku Trusiu. Truś był czarny, chociaż wszystkie króliki w stadzie były białe. Okazało się jednak, że 

czarny królik był najodważniejszy ze wszystkich i to właśnie on uratował Białe Uszate Królestwo. 

– Nie wolno się z nikogo śmiać i mówić, że jest inny lub gorszy. Na świecie żyje wielu ludzi, którzy różnią 

się kolorem skóry, mową i zwyczajami. Ważne, żebyśmy się od siebie uczyli i pomagali sobie wzajemnie. 

Ada podeszła do Anuja i wzięła go za rękę. 

– On jest moim młodszym bratem – powiedziała. – I razem zagramy babcię i dziadka w naszym teatrzyku!  

Okazało się, że Anuj ma śliczny głos i potrafi śpiewać jak skowronek. W dodatku nauczył się na pamięć 

trudnego wiersza po polsku i ani razu się nie pomylił. Największe wrażenie jednak zrobili na wszystkich 

babcia i dziadek Anuja. Byli ubrani kolorowo jak motyle i poczęstowali dzieci indyjskimi ciasteczkami. 

Gdyby wszyscy na świecie byli tacy sami, nie działoby się nic ciekawego. 

 

R. zadaje pytania: 

– Kim był nowy przedszkolak w grupie Ady? 

– Jak dzieci zareagowały na nowego kolegę? 

– Jak mógł się czuć Anuj, gdy dzieci nie chciały się z nim bawić?  

– Jaką bajkę opowiedziała pani dzieciom? 

– Czy wszyscy muszą być tacy sami? 

 

3. Rozmowa na temat tolerancji. 

R. wyjaśnia jego znaczenie, tłumacząc, że tolerancja polega na akceptowaniu inności jakiejś osoby: 

przyjmujemy ją taką, jaka jest, nawet jeśli ma inny kolor skóry, inaczej wygląda czy się ubiera inaczej niż 

my. Tak jak każdy kwiat jest inny, tak również każdy człowiek jest inny. Wtedy, gdy ludzie wzajemnie 

sobie pomagają, troszczą się o siebie i są dla siebie dobrzy, tworzą piękny bukiet kwiatów. R. prosi, aby 

dziecko kilkakrotnie powtórzyło słowo tolerancja – dzieląc je rytmicznie (na sylaby). 

 

4. Filmy poruszające zagadnienie tolerancji.  

Co to jest tolerancja w rozumieniu dzieci? 

https://www.youtube.com/watch?v=I8E8ZhB8eVA 

 

Urodziny Maćka, czyli krótka historia o tolerancji. 

https://www.youtube.com/watch?v=I8E8ZhB8eVA


https://www.youtube.com/watch?v=DL1Au8gOs9M 

 

5. Ćwiczenia wzmacniające poczucie własnej wartości – Lustro. 

R.  prosi, aby dziecko przyjrzało się sobie w lustrze i powiedziało, co u siebie lubi, np. swoje włosy, oczy, 

ręce, to, że szybko biega, pięknie rysuje, pomaga innym, dzieli się zabawkami itd. R. może uzupełniać 

wypowiedź dziecka, wskazując tylko pozytywne cechy. Na koniec wypowiedzi rodzic mówi: Jesteś 

wspaniały i dziecko powtarza samodzielnie: Jestem wspaniały! 

 

6. Karta pracy – do wyboru 

 Puzzle  

https://kidsactivitiesblog.com/wp-content/uploads/2015/01/mix-and-match-puzzles.pdf 

 

 Ulubione rzeczy Ady  

http://knp-ogrodek.pl/files/766/kartapracy.png 

 

7. Zabawy na świeżym powietrzu, spacer – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie. 

 

ŚRODA – 03.06.2020 

 
1. Słuchanie piosenki  Piłka  - nauka refrenu. 

https://www.youtube.com/watch?v=U-WUy1FCHHM 

 
Kolorową piłkę mam, 

małym dzieciom piłkę dam. 

Skacze piłka tap, tap, tap. 

Tu ją złap, tam ją złap. 

Skacze piłka tap, tap, tap. 

Tu ją złap, tam ją złap. 
 

Rzuca Piotruś do Jasia, 

a Małgosia do Stasia. 

Skacze piłka tap, tap, tap. 

Tu ją złap, tam ją złap. 

Skacze piłka tap, tap, tap. 

Tu ją złap, tam ją złap. 
 

Kolorową piłkę mam, 

małym dzieciom piłkę dam. 

Skacze piłka tap, tap, tap. 

Tu ją złap, tam ją złap. 

Skacze piłka tap, tap, tap. 

Tu ją złap, tam ją złap. 
 

Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. 

− Co robiła kolorowa piłka? 

− Co ty lubisz robić z piłką? 

− Jaka jest melodia tej piosenki – wesoła czy smutna? 
  

2. Zabawa rozwijająca motorykę małą – Piłeczki. piłeczka pingpongowa 

https://www.youtube.com/watch?v=U-WUy1FCHHM 

Przy nagraniu piosenki dziecko po kolei:  

– toczy piłeczkę między dłońmi, 

– toczy piłeczkę raz jedną, a raz drugą dłonią po podłodze, 

– delikatnie ściska piłeczkę raz jedną, raz drugą dłonią. 

Ozdabianie piłeczki pingpongowej  flamastrami. 
 

3. Zabawa matematyczna.  

Polecenia dla dziecka:  

https://www.youtube.com/watch?v=DL1Au8gOs9M
https://kidsactivitiesblog.com/wp-content/uploads/2015/01/mix-and-match-puzzles.pdf
http://knp-ogrodek.pl/files/766/kartapracy.png
https://www.youtube.com/watch?v=U-WUy1FCHHM
https://www.youtube.com/watch?v=U-WUy1FCHHM


– powiedz ile masz  lat i pokaż na placach, 

– zastanów się jak możesz zmierzyć swój wzrost, zrób to wspólnie z rodzicem, 

– pomyśl w jaki sposób możesz sprawdzić swoją wagę, zrób to wspólnie z rodzicem, 

– zmierz swoją stopę, sprawdź rozmiar buta. 

 

4. Zabawa plastyczna Moja piłka – kolorowanie kredkami, malowanie farbami lub wyklejanie kolorowym 

papierem.  

 



 

 

5. Ćwiczenie praktyczne – jestem pomocny. 

Rodzic wymienia kilka zadań do wykonania w domu, zadaniem dziecka jest pomoc  w wybranej przez 

siebie czynności np. pozamiatanie, wytarcie kurzu, pomoc podczas przygotowywania obiadu, poukładanie 

zabawek lub książeczek na półce. 

 

6. Karta pracy dla chętnych do wyboru:  

 Dopasuj słodkości i prezenty do cieni  

https://www.dropbox.com/s/yo8qfi3sjck83ge/5-Shadow%20matching-Birthday.pdf?dl=0   

  
 W co bawią się dzieci? 

http://knp-ogrodek.pl/files/766/czego-brakuje.jpg 

 

 Ćwiczenia graficzne – rysowanie po śladzie.  
 

 

https://www.dropbox.com/s/yo8qfi3sjck83ge/5-Shadow%20matching-Birthday.pdf?dl=0
http://knp-ogrodek.pl/files/766/czego-brakuje.jpg


 
 

7. Zabawy na świeżym powietrzu - Spacer po okolicy miejsca zamieszkania – obserwowanie 

przechodniów. W trakcie spaceru dziecko może powiedzieć, czym się od siebie różnią, a w czym są 

podobni. 

 CZWARTEK  04.06.2020 

 

1. Zabawa sprawnościowa Pokonaj slalom.  

Arkusz brystolu, marker, pudełko wielkości pudełka od zapałek.  

R. rysuje trasę slalomu na kartonie. Na linii startu (początek gry), R. ustawia pudełko, które dziecko 

przesuwa nosem, łokciem. Każde przekroczenie linii oznacza wykonanie ćwiczenia gimnastycznego: 

skłon, przysiad, podskok.  

 

2. Ćwiczenia oddechowe Wesoły wiaterek. 

Wstążka lub kawałek krepiny, instrument (pokrywki). 



R. gra na instrumencie, a dziecko, macha wstążką, biegając po pokoju. Kiedy dźwięk instrumentu cich-

nie, dziecko zatrzymuje się i, wciągając powietrze nosem, wydmuchuje je na wstążkę, tak aby się po-

ruszała.  

 

3. Ćwiczenia językowe O kim mówię? 

R. opisuje wygląd jednego z członków rodziny, a dziecko ma za zadanie odgadnąć, o kim mówi R. 

Następnie  dziecko opisuje wygląd wybranej osoby a rodzic ma odgadnąć o kim mówi. 

 

4. Wysłuchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej Przyjaciel.  

 

Nie musisz mieć przyjaciół stu, 

nie musisz mieć dziesięciu, 

wystarczy, byś jednego miał, 

a to już wielkie szczęście. 

Przyjaciel to jest taki ktoś, 

kto zawsze cię zrozumie, 

gdy dobrze jest – to cieszy się, 

gdy źle – pocieszyć umie. 

Przyjaciel to jest taki ktoś, 

kto nigdy nie zawiedzie, 

a poznasz go, bo z tobą jest, 

gdy coś się nie powiedzie. 

 

Rozmowa  na podstawie wiersza. R. może zadać następujące pytania: 

− Ilu przyjaciół wystarczy mieć?,  

− Kogo możemy nazwać przyjacielem? 

− Po czym można poznać przyjaciela? 

 

4. Wykonanie laurki  i ramki (prezentu) przez dziecko dla przyjaciela. (dowolna technika)- rozwijanie 

kreatywności. 

 

Propozycje ramek: 

 

 
 

 

 

Propozycje laurek:  



 
 

5. Ćwiczenia pamięci Co zginęło ze środka koła? 

Kilka zabawek średniej wielkości ułożonych na środku np. dywanu.  

Rozmowa na temat zgromadzonych zabawek. Następnie dziecko odwraca się tyłem, a R. zabiera jedną 

zabawkę i chowa za plecami. Zadaniem dziecka jest odgadnięcie co zginęło.  
 

6. Zabawa  – Urządzamy przyjęcie dla naszych przyjaciół. Nakrywanie stołu.  

Naczynia ,serwetki, ciasteczka 
 

7.  Zabawy na świeżym powietrzu: zabawa ruchowa Tor przeszkód, zabawa ruchowa z elementem rzutu – 

Celowanie piłką do obręczy. Przyjęcie dla kolegów w piaskownicy. 

 

PIĄTEK – 05.06.2020 
 

1. Zagadki dźwiękowe – rozpoznawanie dźwięków. 

https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8 

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

https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8 

 

2. Zabawa matematyczna Gdzie jest ta zabawka? 

Lalka, samochód, puzzle, przytulanka 

R. pokazuje dziecku zabawki, które będzie rozmieszczać w pokoju. Zadaniem dziecka jest odpowiedź na 

pytanie r.: Gdzie jest...? R. powinien tak rozmieścić zabawki, aby dziecko używało zwrotów 

określających położenie przedmiotów w przestrzeni (na, obok, za, przed). 

 

3. Kończenie rozpoczętych przez R. zdań. 

Gdybym mówił po angielsku…,  

Gdybym nie miał w domu żadnej piłki…,  

Gdybym miał kolegę w dalekim kraju... 

 

4. Słuchanie baśni H. Ch. Andersena: Brzydkie kaczątko. 

https://kubus.pl/storytel/brzydkie-kaczatko/ 

R. wspólnie z dzieckiem omawia kolejne przygody kaczątka. Zastanawiają się, jak czuło się ono na 

podwórku, a jak nad stawem, gdy zobaczyło swoje odbicie w wodzie.  

 

5. Ćwiczenia, reakcji w trudnej sytuacji – Stop! 

R. prosi dziecko, aby przekazało rady kaczątku, jak powinno się zachować, kiedy inni mu dokuczali. Jed-

nym ze sposobów reakcji może być wyciągnięcie ręki w kierunku przeciwnika i powiedzenie: Stop! Nie 

masz prawa mi dokuczać. Warto też zwrócić uwagę na to, że dziecko ma prawo i powinno szukać 

pomocy u osoby dorosłej, do której ma zaufanie.  

 

6. Spacer do parku obserwowanie kaczek i innych ptaków. 

https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8
https://www.youtube.com/watch?v=ilMpG_iHMcg
https://www.youtube.com/watch?v=JwbMnvfN2y8
https://kubus.pl/storytel/brzydkie-kaczatko/


 

6. Kolorowanie obrazka – zwracanie uwagi na prawidłowe trzymanie kredki. 

 
DODATKOWE MATERIAŁY DO WYKORZYSTANIA: 

Kolorowanki 

Dzieci świata  - https://dzidziusiowo.pl/dla-dzieci/kolorowanki/dzieci-swiata   

               http://www.raisingourkids.com/coloring-pages/printable/kids/ 

    http://colorkid.net/coloring-pages-around-world/coloring-pages-children-traditional-clothing 

 

Mandale - http://www.preschoolactivities.us/children-of-the-world-coloring/ 

 

Kolorowanka: Chłopiec z piłą  

http://www.pilkanoznadladzieci.pl/wp-content/uploads/2014/07/kolorowanka_prowadzenie.pdf 

 

Kolorowanka: Wesoła dziewczynka  

http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/wesola-dziewczynka 

https://dzidziusiowo.pl/dla-dzieci/kolorowanki/dzieci-swiata
http://www.raisingourkids.com/coloring-pages/printable/kids/
http://colorkid.net/coloring-pages-around-world/coloring-pages-children-traditional-clothing
http://www.preschoolactivities.us/children-of-the-world-coloring/
http://www.pilkanoznadladzieci.pl/wp-content/uploads/2014/07/kolorowanka_prowadzenie.pdf
http://www.supercoloring.com/pl/kolorowanki/wesola-dziewczynka

