
"Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat."
J. Korczak

Powitanie dzieci piosenką Majki Jeżowskiej „Wszystkie dzieci nasze są” – wspólna
zabawa przy piosence.

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

 Zabawa ruchowa: „ Jedzie pociąg ”

https://www.youtube.com/watch?v=FxrKnHh0dUk
Dzieci formują pociąg, lokomotywą jest rodzic. Przy piosence „Jedzie pociąg” dzieci 
jadą po całej sali , gdy milknie muzyka prowadząca ogłasza jaka to stacja. Dzieci 
ruchem lub mimiką naśladują tę stację:

 Stacja pajacyków

 Stacja smutku

 Stacja radości i śmiechu

 Stacja śmiesznych kroków

 Stacja tańca (puszczona muzyka)

 Zabawa przy muzyce „Kaczuchy” https://www.youtube.com/watch?
v=zW1_ANe0l94



– dzieci razem z rodzicem tańczą do muzyki, wykonując określone ruchy – dziobki 
palcami rąk, skrzydełka zgiętymi w łokciach rękami, kuperki – kręcenie pupami, 
klaśnięcia w dłonie. W czasie refrenu dzieci kaczątka idą za swoją mamą kaczką, 
którą jest rodzic.

Rodzic wprowadza dzieci w temat Dnia Dziecka, zadając pytania: Dlaczego 
obchodzony jest Dzień Dziecka? Kiedy został on ustanowiony? Czy wszystkie dzieci 
są w tym dniu szczęśliwe? Po chwili udziela suspensu odpowiedzi na te pytania. 
„Dzień Dziecka powstał po to, aby wszyscy pamiętali o prawach dzieci, o tym, że 
dzieci mają prawo być szczęśliwe, mają prawo wychowywać się w rodzinie, bawić się
i czuć się bezpiecznie”.

UNICEF (czyt.junicef) to organizacja, która działa na rzecz dzieci. UNICEF powstał w
1946r.

Przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby nieść pomoc dzieciom
pokrzywdzonym w czasie drugiej wojny światowej. Niestety, dzieciom dzieje się

krzywda nie tylko w czasie wojny. Miliony dzieci na całym świecie głodują, nie mają
gdzie mieszkać, są pozbawione opieki dorosłych, nie mają możliwości nauki i

leczenia. Dzieje się tak dlatego, że ich rodzice są bardzo biedni. Wiele dzieci żyje w
takich krajach, w których ludzie są niewyksztalceni i nie umieją dbac o higienę i

zdrowie.

Dzieci siadają  na dywanie. Rodzic opowiada im, jak wygląda Dzień Dziecka w 
innych krajach. Pokazuje państwa na globusie, zdjęcia i opowiada:



• Polska: Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca. Tego dnia w szkołach i 
przedszkolach organizowane są zabawy i konkursy dla dzieci, często nie ma lekcji. 
Organizuje się również festyny i pikniki, dzieci dostają zabawki i słodycze.



• Meksyk: Dzień Dziecka w Meksyku nazywa Dniem Małych Mułów i jest obchodzony
30 kwietnia, podczas święta Bożego Ciała. Dzieci uczestniczą w procesji, przebrane 
w stroje ludowe. Tego dnia otrzymują słodycze i zabawki, biorą udział w 

specjalniezorganizowanych festynach, na których główną częścią zabawy jest 
rozbijanie piniaty, czyli papierowej kuli wypełnionej słodyczami, owocami i 
zabawkami.



• Francja i Włochy: Dzień Dziecka jest tam obchodzony 6 stycznia i jest świętem 
bardzo rodzinnym. Tego dnia dzieci wraz ze swoimi rodzinami siadają do uroczystej 
kolacji, podczas której jedzą ciasto z wróżbą. Oprócz ciasta dzieci otrzymują 
prezenty i koronę króla lub królowej.

• Turcja: w Turcji Dzień Dziecka obchodzony jest 23 kwietnia, tego samego dnia, co 
Święto Niepodległości, ponieważ władca Turcji zadedykował ten dzień dzieciom, 
gdyż uważał, że są one bardzo ważne dla narodu. Tego dnia dzieci udają się do 
parlamentu, czyli miejsca, w którym przebywają osoby rządzące państwem.

Masaż – dzieci wykonują masaż pleców osoby siedzącej przed nimi zgodnie ze 
słowami i ruchami
Idą słonie, (Dzieci kładą na przemian całe dłonie na plecach)
potem konie, (Uderzają delikatnie piąstkami)
panieneczki na szpileczkach (Stukają palcami wskazującymi)
z gryzącymi pieseczkami, (Delikatnie szczypią)
świeci słonko, (Dłońmi zataczają koła)
płynie rzeczka, (Rysują linię)
pada deszczyk, (Stukają wszystkimi palcami)
czujesz dreszczyk? (Łaskoczą)

Odbita piłka”- Dziecko ustawia się przodem do ściany. Na polecenie R.,dziecko 
wykonuje następujące ruchy:

1. rzut piłką w stronę ściany, odbicie i chwyt oburącz;
2. rzut piłki w stronę ściany ,jednorącz, odbicie i chwyt oburącz;
3. rzut piłki jedną ręką i chwyt drugą;
4. rzut piłki z klaśnięciem w dłonie i chwyt oburącz;
5. rzut piłki z klaśnięciem z przodu i z tyłu i chwyt oburącz;
6. rzut piłki z obrotem i chwyt oburącz



7. rzut piłki z klękiem na jedno kolano i chwyt oburącz
8. rzut piłki z klękiem obunóż i chwyt oburącz

 

Humorzasty Krzyś – zabawa artykulacyjna autorstwa Joanny Wołoch. 

Wymawianie z przesadną artykulacją pogrubionych fragmentów tekstu:
– gdy się złościmy to mówimy: grr, grr, grr.
– gdy się wystraszymy to krzyczymy: aaa, aaa, AAA!
– kiedy radość nas ogarnia to się śmiejemy: ha, ha, ha
– gdy się dziwimy to mówimy: Ooo, ooo, OOO!                                                            
Warto powtórzyć kilkakrotnie zabawę.

KP4 /ćw.1,s.34-35/ dz.5letnie

KP3 /ćw. s.73 /dz.4letnie

Przytul rodzica”- zabawa ruchowa. Dziecko porusza się swobodnie do dowolnej 
piosenki. Kiedy rodzic zatrzymuje melodię, dziecko podbiega do niego. Rodzic i 
dziecko witają się różnymi częściami ciała np. noskami, plecami, głowami, itp.

Dzień Dziecka to czas wszystkich dzieci. Przeczytajcie piękny wiersz
o tym wyjątkowym święcie i czerwcowej pogodzie, która sprzyja

beztroskiej zabawie.



Czerwcowa pogoda
poziomką pachnąca

wiąże dziś dziewczynkom
kokardy

ze słońca.

Chłopcom
złote żagle

napina na chmurze,
zaprasza w dalekie,
podniebne podróże.

I biegnie z bukietem
przez ogromny świat –
dla każdego dziecka

niesie
jeden kwiat.

Danuta Gellnerowa

KA k-18 dz.5letnie

KA k-19 dz.4letnie


