
                            Temat tygodnia: „Dzień Dziecka” 

Realizowane  

obszary  

podstawy 

programowej 

 
TEMAT DNIA 

 

DZIAŁANIA DZIECI  

 

I 7, III 5, IV 2, 

IV 3, IV 5,  

IV 12, IV19  

Święto dzieci 

 

Poniedziałek 

01.06.2020r. 

1. Oglądanie albumów o dzieciach różnych narodowości. Swobodne rozmowy na temat ich wyglądu, 

stroju, rodzaju zabaw. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem. 

2. Rozmowa na temat Dnia Dziecka z wykorzystaniem zdjęć dzieci z różnych kontynentów. Zabawa 

tradycyjna „Baloniku nasz malutki”. Słuchanie wiersza Danuty Gellnerowej Dzieci. Rozmowa o 

ulubionych zabawach dzieci. Wykonanie ćwiczenia z KP2 – łączenie postaci z ich cieniami. 

3. Zabawa ruchowa na czworakach „Wyścigi kotów”. Zabawa rzutna „Złap piłkę” – rozwijanie 

zwinności. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

4. Układanie ulubionych puzzli. Zabawy swobodne zgodne z zainteresowaniami dzieci, zwrócenie 

uwagi na odkładanie zabawek na wyznaczone miejsca. 
I 5, I 7, I 9, II 3, 

II 4, IV 2, IV 19,  
Kolorowy dzień 

 

Wtorek 

02.06.2020r. 

1. Zabawa emocjonalno-ruchowa ,,Uśmiechnij się”. Zabawa artykulacyjna „Ćwiczenie warg i 

języka”. 

2. Zabawa słowna „Prezentacja kolorowych ubiorów”. Zabawa „Szukamy rymów”. Praca plastyczna 

„Dziwne zwierzęta” – kolorowanie rysunku w konturze według instrukcji. 

3. Zabawa bieżna „Slalom między kręglami”. Zabawa ruchowa na czworakach „Leniwe pieski” – 

rozwijanie sprawności ruchowej z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa. 

4. Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne na dywanie z wybranych klocków – rozwijanie wyobraźni 

przestrzennej. W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” słuchanie wybranej przez dziecko 

bajki. 
III 1, III 5, IV 2, 

IV 7, IV 12 
Tańczymy z okazji 

naszego święta 

 

Środa 

03.06.2020r. 

1. Zabawa ruchowa „Tańczące ciało” – utrwalenie nazw części ciała. Zabiegi higieniczne przed 

śniadaniem. 

2. Zabawy taneczne w kole. Zabawy tradycyjne, m.in.: „Karuzela”, „Gąski do pana”. Wspólny lub 

indywidualny śpiew poznanych piosenek. Zabawy muzyczne z balonikiem. Praca plastyczna 

„Dorysuj do plamy” – komponowanie rysunku wokół barwnej plamy. 

3. Zabawa ruchowa „Odbicia w lustrze” – rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej. Zabawa 

ruchowa skoczna „Galaretka” – rozwijanie sprawności ruchowej z zachowaniem podstawowych 

zasad bezpieczeństwa. 



4. Zabawy konstrukcyjno-manipulacyjne na dywanie z wybranych klocków – rozwijanie wyobraźni 

przestrzennej. W ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom” słuchanie wybranej przez dziecko 

bajki. 
I 9, III 5, IV 12, 

IV 12, IV 15  
Pracowite 

krasnoludki 

 

Czwartek 

04.06.2020r. 

1. Ćwiczenie oddechowe „Wiosenne drzewo”. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem, przypomnienie 

kolejności etapów mycia rąk. 

2. Zabawa dydaktyczna „Prace w ogrodzie” – segregowanie według określonej cechy – koloru. 

Zabawa „Nakrywamy do stołu” – posługiwanie się liczebnikami głównymi, porównywanie liczby 

elementów. Ćwiczenie percepcji wzrokowej „Zaginione chusteczki”. Zabawa zręcznościowa 

„Tajemnicze pudełko”. 

3. Zabawa ruchowa skoczna „Koguciki”. Zabawa „Podłoga, sufit” – doskonalenie koordynacji 

wzrokowo – słuchowej – ruchowej. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

4. Zabawy swobodne zgodne z zainteresowaniami dzieci, zwrócenie uwagi na odkładanie zabawek na 

wyznaczone miejsca. 
I 5, I 7; II 3, II 4,  

III 5, IV 8, IV 11 
Wesołe zabawy w 

domu i w ogrodzie 

 

Piątek 

05.06.2020r. 

1. Ćwiczenie manualne – wycinanie elementów z kolorowych czasopism i komponowanie wyklejanki 

– doskonalenie umiejętności posługiwania się nożyczkami. Zabiegi higieniczne przed śniadaniem, 

przypomnienie kolejności etapów mycia rąk. 

2. Rozwiązywanie zagadek dotyczących zabaw na świeżym powietrzu. Rozmowa na temat 

ulubionych zabaw. Rozmowa na temat bezpiecznego zachowania się podczas zabaw w domu i w 

ogrodzie. Wspólne zabawy domowe. Praca plastyczna „Magiczny rysunek” – malowanie farbą na 

podkładzie rysunku świecą. 

3. Zabawa ruchowa rzutna „Rzucanka”. Zabawa ruchowa „Kolorowa zmiana miejsc” – ćwiczenia 

szybkiej reakcji. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 

4. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zwrócenie uwagi na pozostawienie porządku po 

skończonej zabawie. 

Uwagi:   

 


