
KRĄG TEMATYCZNY: „DZIEŃ DZIECKA” 

 

 

Jak wygląda podwórko opisane w wierszu? Narysuj na kartce z bloku swój plan podwórka. 

 

  



Piosenka pt. „Wszystkie dzieci nasze są” M. Jeżowska 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o 

 

Ach, co za smutas leje łzy 

Lalki w płacz, misiek zły 

O już się śmieje, nosek mu drży 

Deszczyk był a teraz wyschły łzy 

Niebo rozjaśnia się samo 

Mały uśmiech, jak tęcza 

Już dobrze, mamo! 

 

Wszystkie dzieci nasze są 

Kasia, Michael, Małgosia, John 

Na serca dnie mają swój dom 

Uchyl im serce jak drzwi 

 

Wszystkie dzieci nasze są 

Borys, Wojtek, Marysia, Tom 

Niech małe sny spełnią się dziś 

Wyśpiewaj marzenia, a świat 

Będzie nasz! 

 

Choć nie rozumiem mowy twej 

Czytam lęk, czytam śmiech 

Nuty nie kłamią, zbuduj z nich klucz 

Otwórz nim nieśmiałość naszych słów 

Ważny jest serca alfabet 

Ciepły uśmiech, jak słownik 

Jesteśmy razem! 

 

Wszystkie dzieci nasze są 

Kasia, Michael, Małgosia, John 

Na serca dnie mają swój dom 

Uchyl im serce jak drzwi 

 

Wszystkie dzieci nasze są 

Borys, Wojtek, Marysia, Tom 

Niech małe sny spełnią się dziś 

Wyśpiewaj marzenia, a świat 

Będzie nasz! 

Będzie nasz 

 

 

  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02MOQGWGEDT5GbI7I06Ba_uHFqQ7A:1591208975585&q=Majka+Je%C5%BCowska&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLUz9U3sDDPSrFYxMrvm5iVnajglXp0T355cXYiANQyX20fAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiK44Kuo-bpAhUoxKYKHax_ClEQMTAAegQIDRAF
https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o


Opowiedz historyjki. Oceń zachowanie dzieci. 

  



Posłuchaj opowiadania edukacyjnego „Prawa dziecka” 



  



  



 

Zabawy na świeżym powietrzu 

Kocykowy twister 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To prosta rodzinna zabawa. Na trawie rozłóżcie kocyk. Zadaniem uczestników jest 

zmieszczenie się na nim. Kiedy to się uda, wszyscy powinni wstać. Następnie składamy kocyk 

na pół. Uczestnicy znów muszą się na niego dostać. Później można ponownie złożyć kocyk i 

sprawdzić, czy tym razem też się uda. Uwaga! Wszystkie pozy i chwyty dozwolone. Można 

jednak na początku gry ustalić, że uznane będą tylko pozycje leżące lub siedzące. 

Balonowo 

Maluchy uwielbiają balony – to nie ulega wątpliwości. Dlatego można z powodzeniem 

wykorzystać je podczas zabaw na dworze. 

Wyjdźmy na świeże powietrze z kilkoma balonami. Na początku nadmuchajmy 1 lub 2                                  

i pozwólmy dziecku pobawić się nimi. Pozostałe możemy wypełniać czymś innym, np. wodą 

lub piaskiem. Niech maluch ich dotyka, potrząsa nimi, rzuca (dziecko zapewne będzie miało 

najwięcej radości, gdy pęknie balon z wodą). Może też sam je wypełnić jakimś drobnym 

materiałem, np. kamyczkami. 

  



Wyskocz ze skarpetek 

(Siłowanki) – siadamy razem z Maluchem bez butów, ze skarpetami na stopach. Nogi mamy 

wyciągnięte do siebie. Na hasło “start” próbujemy ściągać sobie nawzajem skarpetki, 

jednocześnie broniąc swoich. Jeśli przeciwnik zgarnie nasze, próbujemy mu je odebrać i 

założyć na nowo, cały czas próbując przy tym ściągnąć jego. Zabawa wbrew pozorom wcale 

nie jest łatwa. My bawimy się w ten sposób na materacu. 

Gra w klasy 

Gra w klasy to zabawa ruchowa dla co najmniej dwojga i więcej dzieci. Albo dla dziecka i 

rodzica. Im więcej osób bierze w niej udział, tym zabawa jest ciekawsza. Do jej zorganizowania 

będzie potrzebna tylko kreda i kamyk. Można też, zamiast kamyka, użyć puszki po paście do 

butów wypełnionej np. piaskiem.  

Jak narysować grę w klasy? 

Na betonie lub asfalcie. Ponumeruj je kolejno, patrząc od dołu: 1, 2, 3, 4, 6. Obok kwadratu nr 

4, dorysuj po obu bokach po jednym kwadracie i nadaj im obu numer 5. Na szczycie kolumny 

kwadratów, nad polem nr 6, narysuj spore koło, przedziel je pionową kreską i nadaj polom 

numery 7 i 8. Zwróć uwagę, że w każdym polu powinna bez problemu mieścić się stopa 

każdego gracza.  

Gotowe! 

 

Poniżej zobaczysz wersję pola do gry w klasy, w która grają dzieci w innych krajach. Tez 

możecie ją wypróbować!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poniżej zamieszczamy grafikę, którą możecie posiłkować się podczas ćwiczeń w domu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIE DOMOWE: 

5 LATKI: Narysuj swoje marzenia. 

6 LATKI: KP 5 s. 32, 33 


