Plan zajęć: (01.06.2020r – 05.06.2020r)
Tematyka tygodnia: Niby tacy sami, a jednak inni.
Data

Temat dnia

01.06.
2020r.

Dzień Dziecka

02.06.
2020r.

Każdy chce
mieć
przyjaciela.

03.06.
2020r.

Dziwny gość

Aktywność i działalność
dziecka

.- Słuchanie opowiadania Agaty - rozwijanie mowy,
Widzowskiej „Piłka dla
- kształtowanie postawy
wszystkich”.
tolerancji w stosunku do
dzieci niepełnosprawnych,
- Zabawy taneczne z okazji
- dostrzeganie różnic i
Dnia Dziecka.
podobieństw pomiędzy
dziećmi różnych ras
- zachęcanie do zabaw
tanecznych
- Co jest cięższe, a co lżejsze? – - porównywanie masy
zabawy z zastosowaniem wagi
przedmiotów,
szalkowej.
- zapoznanie z działaniem
wagi szalkowej,
-„Gimnastyka Fruzi” – zabawy - rozwijanie sprawności
ruchowe.
ruchowej
- Słuchanie piosenki „Dziwni
goście”
- obrazek dla przyjaciela praca
plastyczna

04.06.
2020r

Koła i kule

- Słuchanie wiersza M.
Terlikowskiej „Kolorowe koła”
- „Serduszko przyjaźni” zabawy ruchowe

05.06.
2020r

Moje uczucia

Cele

- Słuchanie tekstu Jolanty
Kucharczyk Moje uczucia.
- Ćwiczenia gimnastyczne.

- umuzykalnianie dzieci
- wyrażanie emocji gestem,
słowem
- rozróżnianie emocji
- okazywanie sympatii
-zapoznanie z figurą
przestrzenną – kulą
- określanie różnic między
kołem a kulą
- rozwijanie sprawności
ruchowej
- rozwijanie mowy,
- rozróżnianie emocji,
przyjemnych i
nieprzyjemnych,
towarzyszących ludziom
dorosłym i dzieciom,
- rozwijanie sprawności
fizycznej

Numery
obszarów
z podstawy
programowej
I 5, I 7 , II 6, III
1, IV 2,
IV 5, IV 7

I 5, I 8, III6,
IV 7, IV 11

I5, I8, II6, II9
III6, IV 5, IV7

I5, I8, IV2,
IV5, IV12

I 8, II 1, II 6,
IV 5

Temat dnia: Dzień Dziecka.

01.06.2020r (poniedziałek)

Drodzy Rodzice dzisiaj zaczniemy realizować tematykę „Niby tacy sami, a jednak inni” –
„Dzień Dziecka”. Na początek proponujemy wysłuchanie przez dzieci piosenki „Jesteśmy
dziećmi” oraz rozmowę nt. „O czym jest piosenka?”. Zaproponujcie aby dziecko nazwało
emocje przedstawione na ilustracji oraz pobawiło się przy piosence „Hyc, Tup, Klap”.
Prosimy o przeczytanie dziecku opowiadania A. Widzowskiej „Piłka dla wszystkich”,
rozmowę na temat jego treści oraz wyjaśnienie pojęcia – tolerancja. Zachęćcie dziecko do
obejrzenia filmu edukacyjnego z okazji Dnia Dziecka „My Dzieci Świata”. Proponujemy
również zabawę uwrażliwiającą zmysł dotyku – „Badamy swoją twarz, ćwiczenia
oddechowe, artykulacyjne i słuchowe „Dni tygodnia” oraz kartę pracy. Z okazji Dnia
Dziecka proponujemy dla dzieci zabawy taneczne przy znanych piosenkach o tematyce
dziecięcej. Miłej zabawy.
1. „Jesteśmy dziećmi” –słuchanie piosenki dla dzieci.
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ
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.
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. 2x

*Rozmowa na temat piosenki:
- O czym jest piosenka?

2. Nazywanie emocji przedstawionych na ilustracji.

3. „Hyc, Tup, Klap” – zabawa ruchowa.
Jak okazywać emocje? Jak pokazać szczęście, złość i radość? - obejrzyj film i pobaw się.
https://www.youtube.com/watch?v=WeRYx4rZRSc
Tekst piosenki:
1. Kiedy jesteś szczęśliwy,
Podnieś ręce do góry
I wysoko jak możesz,
Skacz pod chmury.
Ref. Wysoko hyc, hyc, hyc,
Do góry hyc, hyc, hyc.
I wyżej hyc, hyc, hyc,
Pod chmury hyc.
2. Kiedy coś nie wychodzi,
To do tego masz nogę,
By czasami nią tupnąć,
O podłogę.
Ref. I nogą tup, tup, tup,
W podłogę tup, tup, tup,
I mocniej tup, tup, tup,
Swą nogą tup.
3. Kiedy jest Ci wesoło,
I od śmiechu brzuch boli,
Wszystkim pokaż swą radość,
Klaszcz do woli.
Ref. I głośno klap, klap, klap,
Wesoło klap, klap, klap,
Do woli klap, klap, klap,
I jeszcze klap. (2x)
4. Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej „Piłka dla wszystkich”.
Dziecko słucha opowiadania i ogląda ilustrację w książce. ( s. 82-83)
„Piłka dla wszystkich”.
Niepełnosprawny Franek z grupy Ady często śnił o tym, że gra w piłkę nożną. W snach nie
siedział na wózku inwalidzkim, tylko biegał po boisku najszybciej z całej drużyny i strzelał
najwięcej goli.
– Brawo, Franek! – krzyczeli kibice.
– To najlepszy zawodnik! – rozlegały się głosy.
Jednak gdy szczęśliwy i dumny Franek otwierał oczy, od razu uświadamiał sobie, że to był
tylko sen, a on nigdy nie zostanie piłkarzem. Patrzył na swoje nogi, którymi nie mógł
poruszać, i robiło mu się wtedy bardzo smutno.
Ada przyjaźniła się z Frankiem i bardzo lubiła się z nim bawić. Pewnego dnia zauważyła, że
chłopiec jest wyjątkowo radosny. Miał roześmiane oczy i wesoło pomachał do niej, gdy tylko

pojawiła się w sali. Dziewczynka była ogromnie ciekawa, co jest tego przyczyną. Może dostał
długo oczekiwany bilet do teatru? A może spełniło się jego marzenie o jeździe na koniu?
– Cześć! Nie uwierzysz, co się stało! – powiedział Franek, gdy Ada usiadła przy nim na
dywanie.
– Opowiedz.
– W sobotę pojechałem z moim starszym kuzynem na mecz piłki nożnej. Grały drużyny
z dwóch różnych szkół. Byłem bardzo blisko i mogłem obserwować każdy ruch zawodników!
– To świetnie. Ja nie przepadam za oglądaniem meczu, ale cieszę się, że ci się podobało –
odpowiedziała Ada.
– Mój kuzyn podwiózł mnie do ławki, na której siedzieli zawodnicy rezerwowi. I całe
szczęście, bo bramkarz skręcił nogę w kostce i trzeba go było zastąpić. Wyobraź sobie, że
nagle ktoś kopnął piłkę, a ja ją złapałem!
– Ojej! Zostałeś bramkarzem?
– Nie. Po prostu piłka wypadła poza boisko i leciała prosto na mnie. Chwyciłem ją i rzuciłem
z powrotem jednemu z napastników.
– Brawo!
– A wtedy on na mnie nakrzyczał…
– Jak to nakrzyczał? Powinien ci podziękować – zdziwiła się Ada.
– Niestety, nie. Powiedział, żebym się stamtąd wynosił, bo tylko przeszkadzam. A jego
koledzy się śmiali i słyszałem, jak mówią o mnie „krasnal na wózku”.
– Prawdziwi sportowcy się tak nie zachowują! – zezłościła się Ada.
– Jeden z nich zaczął pokracznie chodzić i wskazywał na mnie palcem, a potem wszyscy
śmiali się z moich butów. Chciałbym chodzić, nawet taki wykrzywiony, a ja przecież nie
mogę chodzić wcale… Pomyślałem, że piłka jest nie dla mnie.
– Myślałam, że opowiesz mi o czymś wesołym. Jak cię zobaczyłam, wyglądałeś na
szczęśliwego, a ta historia jest smutna – stwierdziła Ada.
– Bo jeszcze wszystkiego ci nie opowiedziałem! – uśmiechnął się Franek. – Potem wydarzyło
się coś wspaniałego!
Ada była bardzo ciekawa, a Franek opowiadał dalej:
– Mój kuzyn bardzo się zdenerwował i zdecydował, że zabierze mnie z tego boiska, chociaż
mecz rozgrywał się dalej. Kiedy odjeżdżałem, usłyszałem dźwięk gwizdka. Kapitan drużyny
przerwał mecz i zwołał wszystkich zawodników. Nie słyszałem, co do nich mówił, ale po
chwili dogonił nas, a za nim przybiegła reszta drużyny. Powiedział do mnie tak: „Jako kapitan
Niebieskich chciałem cię przeprosić za zachowanie moich kolegów. Oni zresztą zrobią to
sami”. I wtedy każdy z piłkarzy podszedł do mnie i podał mi rękę. Widziałem, że było im
wstyd. Zapytali, jak mam na imię i co mi właściwie dolega.
– To dobrze, bo już chciałam się wybrać z Olkiem na to boisko i im dokopać! – powiedziała
stanowczo Ada.
– Chciałaś ich zbić? – spytał zaskoczony Franek.
– Nie, dokopać im kilka goli. Jak się zdenerwuję, to potrafię kopnąć tak mocno jak stąd do
Krakowa!
– To szkoda, że cię tam nie było – zaśmiał się chłopiec.
Franek opowiedział Adzie ciąg dalszy tej historii. Zawodnicy dowiedzieli się, że chłopiec
doskonale zna zasady gry w piłkę nożną, bo razem z tatą ogląda każdy ważny mecz.
Zaproponowali Frankowi, żeby został sędzią, dali mu gwizdek i posadzili na honorowym
miejscu, z którego miał świetny widok na całe boisko. Od tej chwili chłopiec bacznie
obserwował grę, dawał sygnały zawodnikom, a nawet zadecydował o jednym rzucie karnym.
Okazało się, że jest bardzo dobrym i uważnym sędzią i nikt nie powiedział o nim „sędzia
kalosz”, czyli taki, który się nie zna na grze i ciągle się myli.
– I wiesz, co mi powiedzieli na pożegnanie? – zakończył opowieść Franek. – Powiedzieli,

że skoro mam niesprawne nogi i nie mogę grać w piłkę nożną, to przecież mam sprawne ręce
i mogę grać w koszykówkę. Mój tata dowiedział się, kto prowadzi drużynę koszykarską dla
zawodników na wózkach, i od jutra zaczynam treningi. A ja myślałem, że piłka jest nie dla
mnie.
– Piłka jest dla wszystkich! – powiedziała Ada. – Zobaczysz, kiedyś przyjdę na mecz
koszykówki. Ty będziesz najlepszym koszykarzem, a ja będę piszczała najgłośniej ze
wszystkich kibiców.
* Rozmowa na temat opowiadania.
− Co śniło się Frankowi?
− O czym opowiadał Adzie?
− Jak zachowywali się chłopcy?
− Co zrobił ich kapitan?
− Kim został Franek na meczu?
− Co powiedzieli chłopcy Frankowi na pożegnanie?
− Co będzie ćwiczył Franek?
− Jak oceniacie zachowanie chłopców na początku, a jak potem, po rozmowie z kapitanem?

5. Wyjaśnienie pojęcia tolerancja.
TOLERANCJA - oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem
cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania, choćby były
całkiem odmienne od własnych albo zupełnie z nimi sprzeczne. Współcześnie rozumiana
tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia.

*Rodzic pyta:
- Czy chłopcy byli tolerancyjni?
- Czy znacie inne przypadki braku tolerancji? ( Wyśmiewanie się z ludzi o innym kolorze
skóry, innego wyznania...).
- Czy należy wyśmiewać się z kogoś, dlatego że jest gruby, jeździ na wózku...?
6. Zabawy ruchowe.
- „Wiatraczki” - ćwiczenia wyczucia ciała i przestrzeni.
Dziecko obraca się wokół własnej osi z rozłożonymi w bok rękami, w jedną i w drugą
stronę.
- „Spacer raków” - ćwiczenia rąk i nóg.
Dziecko porusza się tyłem, w siadzie podpartym, w różnych kierunkach.
- „Skaczące piłeczki” – podskoki.
Dziecko podskakuje raz nisko raz wysoko.
7. „My Dzieci Świata” – film edukacyjny z okazji Dnia Dziecka.
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0
Dzieci na świecie różnią się między sobą wszystkim: kolorem i kształtem oczu, kolorem
włosów, skóry. Mają inne zainteresowania, mieszkają w rożnych strefach klimatycznych,
ubierają się inaczej, mają swoje własne tradycje i zwyczaje itd... ale wszystkie są piękne.
- Obejrzyjcie film oraz ilustrację a następnie porozmawiajcie z rodzicami na temat różnic
między przedstawionymi dziećmi z różnych kontynentów ( kolor skóry, kształt oczu, itd).

8. Zabawa uwrażliwiająca zmysł dotyku – „Badamy swoją twarz” .
Dziecko za pomocą dotyku bada kształt swojej głowy, wypukłość nosa, uszu i policzków,
ułożenie brwi itp.
Rodzic pyta: Jaki kształt ma głowa? Jakie są Twoje włosy ( proste, kręcone, miękkie) ?
Wymień części twarzy? Popatrz na mamę, tatę lub rodzeństwo - czy ich kształt głowy jest taki
sam jak Twój? Czy ma taki sam koloru oczu i włosów?
9. Karta pracy, cz.4, s.54.
Rysownie siebie w swoim ulubionym ubraniu, ze swoją ulubioną zabawką. Kolorowanie
ramki swoim ulubionym kolorem.

10. Ćwiczenia: oddechowe, artykulacyjne i słuchowe, na podstawie wiersza Ewy
Małgorzaty Skorek „Dni Tygodnia”.
Jakie nazwy dni tygodnia znamy?
Czy wszystkie nazwy dni pamiętamy?
Jeśli ktoś lubi
takie zadania
niech się zabiera
do wyliczania.
Powietrza dużo
buzią nabiera
i na wydechu
niech dni wymienia:
- poniedziałek, - wtorek, - środa , - czwartek, - piątek, - sobota, - niedziela.
Jeśli za trudne
było zadanie,
ćwicz dalej z nami
to wyliczanie.
- Poniedziałek, - wtorek, - środa , - czwartek, - piątek, - sobota, - niedziela.
11. „Dzień Dziecka” – zabawy taneczne przy piosenkach.
Drogie Dzieci dzisiaj przygotowałyśmy dla Was piosenki do zabaw tanecznych:
https://www.youtube.com/watch?v=i2MqZyufMnk&list=PLg1CqgwFMHxjyHrWFiivP5y29GLKuEdF
„To jest nasz dzień” – piosenka dla dzieci.
https://www.youtube.com/watch?v=18J7GV8Zzvo
„Dzień Dziecka” – piosenka
https://www.youtube.com/watch?v=-EYZExXkIFg

Drogie Dzieci
z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam zawsze uśmiechniętej buzi, wesołej
zabawy i spełnienia wszystkich marzeń. Bądźcie grzeczni i zawsze słuchajcie
swoich Rodziców!!!
Pani Bożenka i Pani Jagoda

Temat dnia: Każdy chce mieć przyjaciela.

02.06.2020r (wtorek)

Drodzy Rodzice dzisiejszy dzień rozpoczniemy od zabawy ruchowej do piosenki
„Równowaga”. Zachęcamy do przeczytania dziecku wiersza J. Koczanowskiej „Przyjaciel”
oraz rozmowę z dzieckiem na temat „Kogo nazywamy przyjacielem?” oraz wyjaśnienie
powiedzenia „Dobrych przyjaciół poznajemy w biedzie”. Następnie proponujemy
improwizację ruchową do piosenki „Prawdziwy przyjaciel”. Dzisiaj zapraszamy również do
obejrzenia filmu „Jak działa waga szalkowa” oraz do wspólnych z dzieckiem ćwiczeń w
porównywaniu masy przedmiotów. Zachęćcie prosimy dziecko do„Gimnastyki z Fruzią” oraz
do improwizacji ruchowej do piosenki „Wilk i przyjaciele”. W wolnym czasie proponujemy
utrwalenie nazw miesięcy z wykorzystaniem wiersza E.M.Skorek lub filmu „Poznajemy
miesiące” oraz wykonanie kart pracy.
1. „Równowaga” – zabawa ruchowa do piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo
2. „Przyjaciel” - słuchanie wiersza J. Koczanowskiej.
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 rodzica z dzieckiem i próby wyjaśnienia:
- „Kogo nazywamy przyjacielem?”
- „Dobrych przyjaciół poznajemy w biedzie”.
3. „Prawdziwy przyjaciel” – improwizacja ruchowa do piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=8_95z8TEFZg
Prawdziwy przyjaciel
Jeśli nikomu nie powiecie
I zachowacie to dla siebie,
Opowiem wam w wielkim sekrecie
O czymś, o czym nikt jeszcze nie wie.
Chociaż przyjaciół mam tak wiele,
Że ich policzyć nie potrafię,
Moim największym przyjacielem
Jest ten, co mieszka w wielkiej szafie

Ref: Większego nie macie skarbu od przyjaźni.
Największy przyjaciel:
Dobrze kto go ma
I choć jest przyjaciel
Wytworem wyobraźni,
Prawdziwy przyjaciel
To największy skarb
Gdy po raz pierwszy się pojawił,
Powiedział że się strasznie nudzi,
Że szuka kogoś do zabawy
I nie chce mu się straszyć ludzi.
Więc odtąd rano i wieczorem
Mam w nim wielkiego przyjaciela.
Wciąż bawię się z wielkim potworem,
Który mnie zawsze rozwesela
Ref. Większego nie macie skarbu od przyjaźni. (…)
Nie powiedziałem o tym mamie,
Nic nie mówiłem także tacie,
Że w mojej szafie ma mieszkanie
Potwornie wielki mój przyjaciel.
Jest zawsze pierwszy do zabawy,
Świetnych pomysłów ma miliony,
Gdy trzeba, daje dobre rady,
Co z tego, że jest wymyślony?
Ref. Większego nie macie skarbu od przyjaźni. (…)
4.Oglądanie filmu „Jak działa waga szalkowa”.
https://www.youtube.com/watch?v=TzVrlCYfMrA&t=34s
5. Ćwiczenia w porównywaniu masy przedmiotów.
Jeśli masz w domu wagę szalkową, porównaj masę wybranych przedmiotów i określ, co jest
cięższe, co jest lżejsze ( przedmioty: klocki, piłka, lalka, miś, tworzywo sztuczne).

6. Karta pracy, cz. 4, s. 55.
Kolorowanie w każdej parze cięższego przedmiotu. Kończenie rysowania wag według wzoru.

7. „Gimnastyka Fruzi” – zabawy ruchowe.
https://www.youtube.com/watch?v=47jquUszRas
A teraz chwilka gimnastyki z Fruzią?
1. Ręce, biodra i kolana
Ćwiczę z Fruzią już od rana.
Półobroty robię dwa,
Na początek mego dnia.
Ref. Hop, hop, hop w górę skok.
Z Fruzią ćwiczę cały rok! (2x)
2. Noga w górę, jedna, druga
Fruzia do mnie oczkiem mruga.
Skok do przodu i skok w tył,
Co dzień ćwiczę z całych sił.
Ref. Hop, hop, hop w górę skok.
Z Fruzią ćwiczę cały rok!
(4x)
8. „Nazwy miesięcy” – utrwalenie nazw miesięcy z wykorzystaniem wiersza E.M.Skorek.
Rodzic czyta wiersz a nazwy miesięcy wymienia dziecko:
„Jakie w roku miesiące mamy?
Czy wszystkie nazwy miesięcy znamy?
Komu nie sprawi trudu zadanie,
niech rozpoczyna ich wyliczanie.
Powietrza buzia dużo nabiera
i na wydechu nazwy wymienia:
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik,
listopad, grudzień.
Jeśli za trudne było zadanie ćwicz dalej z nami to wyliczanie:
styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik,
listopad, grudzień.”
Dla dzieci które mają trudności w zapamiętaniu nazw miesięcy proponujemy film
edukacyjny: „Poznajemy miesiące”.
https://www.youtube.com/watch?v=m_-qLMJjmnU

9. „Wilk i przyjaciele” – improwizacja ruchowa do piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=Z8XIRRAOjI4
Każdy las ma swoje własne obyczaje
W naszym lesie nie zjadamy się nawzajem
Nie ma chyba piękniejszego nic pod słońcem
Niż wilk który zaprzyjaźnia się z zającem
Ref: Mówię wam, Mówię wam
Ja przyjaciół wokół mam
Mówię wam, Mówię wam
Nigdy już nie będę sam
Mówię wam, Mówię wam.
To naprawdę ważna rzecz
By nie szukać sobie wrogów
Lecz przyjaciół wokół mieć.
W naszym lesie znajdziesz pełno życzliwości
Bardzo chętnie przyjmujemy nowych gości
Jeśli chcesz to możesz też zamieszkać z nami
Do naszego lasu wszystkich zapraszamy
Ref: Mówię wam, Mówię wam
Ja przyjaciół wokół mam
Mówię wam, Mówię wam
Nigdy już nie będę sam
Mówię wam, Mówię wam.
To naprawdę ważna rzecz
By nie szukać sobie wrogów
Lecz przyjaciół wokół mieć.

Opracowanie : Bożena Janicka
Jagoda Błaszczak

Temat: „Dziwni goście”

03.06.2020r (środa)

Drodzy Rodzice dzisiejszego dnia proponujemy zabawy dotyczące emocji. Na początek
zabawa „Wyżej-niżej-najwyżej”. Następnie prosimy o włączenie dzieciom utworu muzycznego
„Dziwni goście” i rozmowę z dzieckiem na temat treści piosenki. Proponujemy do
wykorzystania dzisiejszego dnia ćwiczenia w liczeniu w podskokach, ćwiczenia oddechowe i
gimnastyczne. W celu rozwijania zdolność wyrażania emocji głosem proponujemy zabawę
„Dziwne odgłosy”. Prosimy o zachęcenie dzieci do wykonania kart pracy i pracy plastycznej.
1.Zabawa wyżej-niżej- najwyżej
Dziecko oklaskuje najlepszych lub wyjątkowych uczestników zabawy, charakteryzujących się
wymienionymi cechami, umiejętnościami. Np:.
Rodzic pyta:


Kto jest najwyższy?



Kto jest najniższy?



Kto podskoczy najwyżej ( dosięganie powieszonego dość wysoko przedmiotu)?



Kto przeczyta podane wyrazy?

2.Słuchanie piosenki "Dziwni goście" ( sł. i muz. Krystyna Gowik).
https://www.youtube.com/watch?v=Mq5LVKj8pXQ
I. Przyszła do mnie dziś pani Złość.
Krzyczy, że całego świata ma już dość!
Nogą głośno tupie i pięści pokazuje,
brzydkie miny stroi. O! O! O!
A za chwilę wszedł wielki Śmiech
i za brzuch się gruby trzyma, ech, ech, ech!
Tak się głośno śmieje, że łzy ze śmiechu leje,
i żartuje sobie: he, he, he!
Ref.: E e e emocje, tacy dziwni goście,
złoszczą, śmieszą, smucą, straszą nas.
Czy jest na to czas i pora, czy nie czas.
E e e emocje, czasem ich wyproście.
Bo i tak powrócą w inny czas,
jeszcze raz i jeszcze raz, i jeszcze raz.
II. Potem Smutek wpadł, tutaj siadł,
łzy mu kapią z mokrych oczu: kap, kap, kap.
Nic go nie ucieszy i nikt go nie pocieszy.
Smutku, przestań płakać, tak, tak, tak!
A na koniec: ciach! Wskoczył Strach!
Trochę boi się wszystkiego, ach, ach, ach!
Wielkie zrobił oczy i jak tu nie podskoczy!
Idź już, Strachu, sobie: sio, sio, sio!
Ref.: E e e emocje…

3. Rozmowa na temat piosenki:
- O czym jest piosenka?
- Co oznacza słowo: emocje?
- O jakich emocjach jest mowa w piosence?
- Jakie emocje Nas "odwiedzają"? Co się wtedy dzieje?
4.Ćwiczenia w liczeniu w podskokach.
https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg
5.Ćwiczenie oddechowe.
Dzieci maszerują w rytmie wystukiwanym lub wyklaskiwany przez rodzica. Kiedy usłyszą
głośny dźwięk , odwracają się przodem do rodzica. Nabierają powietrze nosem. Wypuszczają
je, wypowiadając proponowaną przez rodzica głoskę lub sylabę: o, a, u, hi, au.
6. Zabawa Dziwne głosy.
Zabawa ma na celu rozwijanie zdolności wyrażania emocji głosem.
Na początku zabawy rodzic ustala dla każdej twarzy na obrazku charakterystyczny głos.
W rytmie nagrania piosenki „ Dziwni goście” dzieci maszerują po okręgu. Podczas przerwy w
nagraniu rodzic wskazuje wybrany przez siebie obrazek. Dziecko stara się wyrazić głosem
emocje przedstawione na obrazku.

− strach − prawdziwy krzyk,

− smutek − mruczenie, pociąganie nosem,

− radość – hi, hi, hi, ha, ha, ha, lub prawdziwy śmiech,

− złość – warczenie.

7. Karta pracy, cz. 4, s. 58.
Opowiadanie o tym, jak Olek i Ada obchodzili Dzień Dziecka. Układanie zdań o każdym
obrazku. Pisanie samodzielnie lub przez rodzica imienia dziecka. Ozdabianie pola z imieniem

8. Ćwiczenia gimnastyczne
https://www.youtube.com/watch?v=vkwzFVN2Bds

9. Obrazek dla przyjaciela - praca plastyczna
Wykorzystaj dowolne materiały plastyczne i zrób obrazek dla przyjaciela

Opracowanie : Bożena Janicka
Jagoda Błaszczak

Temat: Koła i kule

04.06.2020 (czwartek)

Drodzy Rodzice dzisiejszego dnia proponujemy na początek masażyk relaksacyjny dla dzieci.
Prosimy o przeczytanie dziecku wiersza M. Terlikowskiej pt. „Kolorowe koła” i wyjaśnienie
kilku może nie zrozumiałych pojęć dziecku jak: gondola, semafor, staroświecka. Dzisiejszego
dnia porozmawiajcie z dzieckiem o różnicy pomiędzy kołem a kulą, na podstawie dostępnych
przedmiotów w tym kształcie. Proponujemy, również zabawę dzielenia nazw obrazków na
głoski oraz zabawy ruchowe dostępne na proponowanych stronach internetowych. Prosimy o
zachęcenie dzieci do wykonania kart pracy i proponowanych zadań.
1.Masażyk w parach.
Dzieci na plecach kolegi lub koleżanki z pary „rysują” treść recytowanego przez nauczycielkę
wierszyka. Następnie dzieci zamieniają się miejscami i powtarzają czynność:
Stolarz młotkiem stuka (stukanie pięścią)
Lekarz w plecy stuka (delikatne stukanie palcami)
Kucharz w garnku miesza (koliste ruchy płaską dłonią lub pięścią)
Praczka pranie wiesza (delikatne szczypanie)
Rolnik grabi siano (grabienie palcami obu rąk z góry na dół)
Muzyk gra co rano (naśladowanie ruchów pianisty)
I ja też pracuję (wskazanie na siebie)
Obrazek rysuję (dowolny rysunek palcami na plecach partnera)
2.„Serduszko przyjaźni” - zabawa przy muzyce
https://www.youtube.com/watch?v=-viYE8ZHMCY
3. Słuchanie wiersza M. Terlikowskiej Kolorowe koła.
Spójrzcie uważnie dookoła,
wszędzie są kule i koła.
Kół co niemiara, kul co niemiara.
Jest koło! Tarcza zegara.
Wesoło koła turkocą
pod starodawną karocą.
Na drogach świecą się jasno,
błysną i gasną, błysną i gasną.
A tutaj koło przy kole:
wagon, semafor – to kolej.

A kiedy kół jest tak dużo,
po prostu pachnie podróżą.
Kulę każdy nadmucha –
od babci do malucha.
Zrobimy z mydła pianę
i będą bańki mydlane.
Ojej, przepraszam, omyłka.
To już nie bańka – to piłka.
Tu mamy kulę armatnią,
niemodną wprawdzie ostatnio.
Sypią się kule, kuleczki,
wiśnie, a może porzeczki.
Nitka, na nitce kulki.
Czyje korale? – Urszulki.
Balon
to kula z gondolą.
Lećmy!
Państwo pozwolą.
W balonie było przyjemnie,
lecz pora wracać na Ziemię.
Noc właśnie Ziemię otula.
A Ziemia – to co?
Też kula. (…)
•• Wyjaśnianie znaczenia słów: gondola, semafor, staroświecka.

4.Rozmowa na temat wiersza.
Jakie przedmioty w kształcie koła zostały wymienione w wierszu?
Jakie przedmioty w kształcie kuli zostały wymienione w wierszu?
5. Segregowanie przedmiotów
Rodzic kładzie przed dzieckiem przedmioty w kształcie koła (plastikowy talerz, koło od
samochodzika, kolorowy krążek, taca...) i te w kształcie kuli (różnej wielkości piłki,

pomarańcza, koraliki...).Zadaniem dziecka jest posegregowanie przedmiotów w dwóch
zbiorach koła i kule.
6. Określanie różnic między kołem a kulą.
• Rodzic daje dziecku kartonowe koło i piłeczkę. Dzieci biorą między dłonie kartonowe koło.
Powinny dojść do wniosku, że koło jest płaskie, prawie go nie czują między dłońmi. Potem
biorą piłeczkę. Tu odczucia są inne: piłeczka zajmuje już trochę miejsca (przestrzeni), nie jest
płaska jak koło.
• Potem dzieci rzucają kartonowe koło na podłogę. Ono upada i leży. Potem rzucają piłkę w
kształcie kuli. Ona – jak większość kul – odbija się i turla.
7. Dzielenie nazw obrazków na głoski.
Dziecko dzieli nazwę na głoski. W razie problemów z głoskowaniem dzieci dzielą nazwy na
sylaby

8. Zabawy ruchowe
https://www.youtube.com/watch?v=PopksuOWC9o

9 Karta pracy.

Opracowanie : Bożena Janicka
Jagoda Błaszczak

Temat : „Moje uczucia”

05.06.2020 (piątek)

Drodzy rodzice dzisiejszy temat to „Moje uczucia”. Na początek zagadki dla dzieci dotyczące
emocji. Następnie proponujemy zabawę lustro, którą dziecko może wykonać przy pomocy
lustra lub w wersji z rodzicem lub rodzeństwem. Prosimy o rozmowę z dzieckiem na temat
uczuć, które nam towarzyszą w różnych sytuacjach. Przeczytajcie dziecku tekstu Jolanty
Kucharczyk „Moje uczucia” oraz porozmawiajcie z dzieckiem na temat treści tekstu. W miarę
możliwości proponujemy zabawę rozpoznawanie uczuć na podstawie odgrywanych scenek.
Prosimy o zachęcenie dzieci do wykonania kart pracy i narysowania przez dziecku tego co
daje mu radość i co go smuci. Prosimy o zachęcenie dzieci do zaproponowanych ćwiczeń
gimnastycznych.
1.Zagadki słowne dotyczące emocji i odnajdują daną emocję na obrazku.
Rodzic czyta zagadkę. Dziecko rozwiązuje zagadkę o emocji.

Jaka to emocja? Powiedzcie dzieci-

Mówią o nim, że ma wielkie oczy,

Rączki wymachują, ciało w górę leci,

Gdy się do naszego umysłu wtoczy,

Oczy jak iskierki się zapalają,

Trzęsie nami śmiało

Wszystkie ząbki usta odkrywają.

I paraliżuje całe ciało.

Usta jak podkówka odwrócona,

Gdy się w nasze serce wkrada,

Często łezka w oku zakręcona.

To naszymi myślami włada,

Wygląd twarzy tej dziewczyny

Marszczy nam nosek, oczy i czoło,

Jakby najadła się cytryny.

Tupie nóżką i rączką grozi wkoło.

2. Zabawa - Lustro
Ta zabawa może przybierać dwie formy – do pierwszej z nich będzie potrzebne lustro –
najlepiej duże, w którym widać całą twarz i sylwetkę dziecka, do drugiej – rodzic, albo brat
lub siostra.
Przeglądanie się lustrze i prezentowanie min przedstawiających różne uczucia – rodzic podaję
nazwę emocji, a zadaniem dziecka jest pokazać, jak wygląda ktoś, kto się tak czuje – jakie
robi miny, jak wygląda jego ciało (np. co dzieje się z dłońmi, kiedy ktoś jest zły, a co kiedy
płacze), dzieci lub rodzic z dzieckiem dobierają się w parę i siadają naprzeciw siebie. Jedna
osoba z pary jest lusterkiem – zadaniem tej osoby jest naśladowanie min, jakie pokazuje
druga osoba. Po kilku minutach – zamiana ról w parze.

3. Rozmowa i wyjaśnienie kiedy czujemy dane uczucia.
− Kiedy się złościmy? (Kiedy ktoś lub coś nie pozwala robić tego, co chcemy albo dostać
tego, czego potrzebujemy, gdy ktoś chce nam wyrządzić krzywdę).
− Kiedy się smucimy? (Gdy żegnamy się z tym, co straciliśmy albo gdy godzimy się z tym,
że niektórych rzeczy nie będziemy mieć).
− Kiedy się boimy? (Gdy czujemy zagrożenie, strach chroni nas przed nim, bo każe nam
krzyczeć, uciekać, chować się lub walczyć).
− Kiedy się cieszymy? (Różne osoby cieszą inne rzeczy, zdarzenia).
− Kiedy się wstydzimy? (Gdy różnimy się czymś od innych i oni dają nam to odczuć; gdy nie
spełniamy czyichś oczekiwań, nadziei, gdy przyłapano nas na czymś niewłaściwym).
− Kiedy zazdrościmy? (Gdy nie mamy tego, co mają inni – pojawia się wtedy w nas złość lub
smutek, możemy czuć jedno i drugie).
4.Słuchanie tekstu Jolanty Kucharczyk „Moje uczucia”.
Żal mi minionych wakacji, urodzin, które już były,
i tego, że odwiedziny babci już się skończyły.
Smutno, że tata wyjechał, mama tak mało ma czasu,
i złość mnie bierze, że brat mój robi tak dużo hałasu.
Tu, w moim sercu, mieszkają uczucia: miłość, radość i smutek.
Czasem jestem tak bardzo szczęśliwy, lecz czasem także się smucę.
W kieszonce kasztan na szczęście o tym wciąż przypomina,
że wszystko, co jest tak smutne, kiedyś z czasem przemija.
Zobacz, już się uśmiechasz, bo znowu będą wakacje,
tata niedługo już wróci, z mamą pójdziesz na spacer.
Po burzy zawsze jest tęcza, po deszczu słońce znów świeci,
po chwilach trudnych i smutnych znowu szczęśliwe są dzieci.

Rozmowa na temat tekstu.
− Co mieszka w sercu?
− Czy zawsze jest nam wesoło?
− Czy zdarza się, że coś was smuci?
− Czy zdarza się, że coś was złości?

Rodzic przypomina, że uczucia, emocje są czymś normalnym, naturalnym, co zawsze
towarzyszy ludziom – dorosłym i dzieciom. Ale należy pamiętać o tym, że po burzy zawsze jest
tęcza, po deszczu słońce znowu świeci, po chwilach trudnych i smutnych znowu szczęśliwe są
dzieci.
5. Rysowanie na kartkach tego, co cieszy dziecko, i tego, co je smuci.
Dziecko dostaje kartkę. Po lewej stronie kartki rysują to, co je smuci, a po prawej stronie – co
je cieszy. Potem dziecko omawia swój rysunek.
6. Rozpoznawanie uczuć na podstawie scenek
Rodzice i dzieci (dowolna liczba uczestników, można wyznaczyć drużyny, np. „drużyna
dzieci”). Zostają wyznaczeni do odegrania scenki, np. gniew, radość, smutek (poprzez
pokazanie odpowiednich min, przyjęcie konkretnej postawy ciała) – zadaniem pozostałych
uczestników jest rozpoznanie, jakie uczucia są prezentowane.

7. Karta pracy, cz. 4, s. 59.
Rysowanie szlaczków po śladach, a potem – samodzielnie. Rysowanie rybek i fal po śladach.
Kończenie rysowania rybek według wzoru. Kolorowanie ich.

9. Ćwiczenia gimnastyczne
•Marsz po obwodzie koła, dłonie oparte na biodrach – kciuk znajduje się z przodu, a pozostałe palce – z tyłu. (Należy zwrócić uwagę na wyprostowane plecy, wciągnięty brzuch,
wysokie podnoszenie kolan).
•Swobodny bieg po pokoju, na hasło: Wichura – podbieganie przez dzieci do ściany i
przylega-nie do niej plecami, ramiona ułożone w skrzydełka, brzuch wciągnięty.
•Marsz po pokoju, szarfa leży na głowie, złożona na pół, odliczenie sześciu kroków, wspięcie
na palce, uniesienie ramion w górę, wdech nosem, opuszczenie ramion, wydech ustami.
•Leżenie na brzuchu, ramiona wyprostowane (są przedłużeniem tułowia), na sygnał
podniesienie głowy i rąk z szarfą nisko nad podłogą, wytrzymanie około 5 sekund,
opuszczenie głowy i rąk.
•Siad prosty, podparty z tyłu, rozłożona chusta lub apaszka leży na podłodze – zwijanie
chustki jedną nogą, zgiętą w kolanie, przesuwając ją palcami stopy. Potem – zmiana nóg.
Opracowanie : Bożena Janicka
Jagoda Błaszczak

ZAJĘCIA DODATKOW DLA CHĘTNYCH DZIECI

Zajęcia muzyczno-taneczne:
Dzień dobry. Zapraszamy chętne dzieci na zajęcia muzyczno-taneczne. Proponujemy Wam
znaną piosenkę „Czekolada” oraz „Indiański Taniec”.
„Czekolada”
https://www.youtube.com/watch?v=H4xzx6pt6uk
Wiecie jak tańczyć i zanucić tę piosenkę? Jeżeli nie, to zobaczcie i razem pobawcie się.
Oto tekst:
Wszystkie dzieci chcą jeść czekoladę!
Mama chce jeść czekoladę
Tata chce jeść czekoladę
Jesteście gotowi?
Wszyscy jemy pyszną czekoladę!
Raz, dwa, raz, dwa, trzy!
Mama mówi: Czekolada!
Tata mówi: Czekolada!
Wszyscy jemy pyszną czekoladę!
Da nam siłę czekolada!
Da nam uśmiech czekolada!
Wszyscy jemy pyszną czekoladę!
CZEKO CZEKO klap klap x2
Wszyscy jemy pyszną czekoladę!
CZEKO CZEKO klap klap x2
Wszyscy jemy pyszną czekoladę!
CZEKOLADA czeko czeko x7
Raz, dwa, raz, dwa, trzy!
Mama mówi: Czekolada!
Tata mówi: Czekolada!
Wszyscy jemy pyszną czekoladę!
Da nam siłę czekolada!
Da nam uśmiech czekolada!
Wszyscy jemy pyszną czekoladę!
CZEKO CZEKO klap klap x2
Wszyscy jemy pyszną czekoladę!
CZEKO CZEKO klap klap x2
Wszyscy jemy pyszną czekoladę!
CZEKOLADA czeko czeko x7
CZEKOLADA
Raz, dwa, raz, dwa, trzy!
Machamy do dzieci prawą rączką tak!

A teraz machamy lewą rączką tak!
Bo daje dużo siły czekolada nam,
Więc jemy czekoladę i śpiewamy tak...
Raz, dwa, raz, dwa, trzy!
CZEKO CZEKO klap klap x6
Wszyscy jemy pyszną czekoladę!
CZEKOLADA czeko czeko
CZEKOLADA czeko czeko...
„Indiański Taniec” - piosenki dla dzieci
https://www.youtube.com/watch?v=ZKslipdC-sY
Tekst:
1. Dziś jesteśmy indianami
I tańczymy taniec nasz.
W przód leciutko pochylony,
Idzie w kole każdy z nas.
Ref. Heja, heja!
Na prerii widać wielki kurz.
Heja, heja!
Indianie chodzą w kole już.
Heja, heja!
Indianie tańczą właśnie tak.
Heja, heja!
Ten okrzyk to jest indian znak!
2. Dziś jesteśmy indianami,
Każdy z nas pióropusz ma,
Taniec indian tańczyć chcemy
Dla nas ta muzyka gra.
Ref. Heja, heja!
Na prerii widać wielki kurz.
Heja, heja!
Indianie chodzą w kole już.
Heja, heja!
Indianie tańczą właśnie tak.
Heja, heja!
Ten okrzyk to jest indian znak! (2x)

Zajęcia plastyczne
W tym tygodniu proponujemy dla dzieci zajęcia sensoryczne z użyciem farb i folii oraz
magiczny obrazek. Wybór należy do was dzieciaki. Miłej zabawy
https://www.youtube.com/watch?v=C0HHIyoDiH8
https://www.youtube.com/watch?v=cB7wW0lJENw

