
 

Wita Was w poniedziałkowy ranek, tyle dzisiaj niespodzianek,  

tyle przygód czeka Was.  

Pierwszy czerwca! Wstawać czas! 

 Dzisiaj święto wszystkich dzieci – to szczególny dla nas dzień. 

Wszystkim Dzieciom z okazji dzisiejszego święta Dnia Dziecka  

życzę uśmiechu i radości na każdy dzień,  

dziecięcej wiary w rzeczy niemożliwe  

oraz nieustannie otacząjącej miłości najbliższej rodziny.  

Niech każdy dzień będzie dla Was fascynującą przygodą,  

pełną inspirujących wydarzeń. 

 Życzę Wam Drogie Przedszkolaki, abyście na swojej drodze spotykały  

cudownych przyjaciół i jeszcze lepszych nauczycieli.  

Niech wasze dzieciństwo zawsze będzie wspaniałe,  

kolorowe i beztroskie. 

Życzę również z tej okazji wszystkim Rodzicom, aby nie zapominali, że to 

właśnie Dzieci wyznaczają kierunek naszego życia i uśmiechem rozjaśniają 

najpochmurniejszy dzień.  

Całuję Was mocno kochane dzieciaki 

- wasza wychowawczyni pani Małgosia       

 

 

 

 



 

TEMAT DNIA: MÓJ DZIEŃ DZIECKA. 

1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 37 (wg B. Formy): do tych ćwiczeń zapraszamy 

rodzeństwo lub rodzica. 

• „Marsz z przysiadami” – dzieci maszerują na dywanie. Na hasło rodzica: Hej! wykonują 

przysiad, po czym maszerują dalej.  

• „Witajcie, plecy” – Dzieci stają w dwóch rzędach w wyznaczonej odległości. Odwracają 

się do siebie tyłem. Na hasło rodzica: Już! – idą powoli tyłem tak, aby dotknąć pleców 

partnera, po czym wracają na miejsce.  

• „Mosty” – jedno dziecko stoi w rozkroku, a drugie przechodzi na czworakach pod jego 

nogami. 

2. “Daty” – przyporządkowanie dat świąt związanych z rodziną odpowiednim zdjęciom.  

Dzieci mają za zadanie odgadnąć, co wspólnego mają ze sobą wszystkie daty. Wybierają 

wśród nich tę, która jest datą Dnia Dziecka. Przyporządkowują inne daty świętom. Łączą 

każdą datę z odpowiednim zdjęciem.Rodzic pyta dzieci, czy wiedzą, dlaczego jest 

obchodzony Dzień Dziecka (na pamiątkę jakiego wydarzenia?).  

 

                                                                                                  

                                                                                                             

                                                                                                       



                                                                                     

                                                                                                     

3. Praca z KP4.28 – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i koordynacji wzrokowo-

ruchowej, percepcji wzrokowej, odwzorowanie. 
4. „Dzień Dziecka na świecie” – omówienie sposobów obchodzenia Dnia Dziecka na 

świecie, czytanie globalne, przyporządkowanie napisów datom i zdjęciom, 

porządkowanie miesięcy i liczb. Przypomnienie nazw miesięcy i dni tygodnia, 

sporządzenie piniat. Rodzic wiesza pokazuje dziecku napisy: FRANCJA I WŁOCHY, 

POLSKA, TURCJA, MEKSYK, daty: 1 czerwca, 6 stycznia, 23 kwietnia, 30 kwietnia oraz 

zdjęcia przedstawiające: pinatę, dzieci bawiące się na boisku szkolnym, dwie korony 

królewskie, budynek parlamentu z flagą Turcji.  

Po odczytaniu każdej z poniższych informacji dzieci wybierają odpowiedni podpis, zdjęcie i 

datę:  

– Polska: 1 czerwca – bardzo często lekcje i zajęcia są odwołane, w placówkach organizuje 

się pikniki i festyny, dzieci dostają drobne prezenty i łakocie.  

– Turcja: 23 kwietnia – Dzień Dziecka przypada tu tego samego dnia co Święto 

Niepodległości. W tym dniu dzieci odbywają wycieczki do tureckiego parlamentu.  

– Francja i Włochy: 6 stycznia – święto rodzinne, wspólna kolacja z rodziną, spożywanie 

ciasta z wróżbą. Dzieci otrzymują koronę króla i królowej.  

– Meksyk: 30 kwietnia – Dzień Małych Mułów obchodzony podczas Bożego Ciała. Dzieci 

biorą udział w procesji, w festynach, rozbijają piniatę – kulę wypełnioną słodyczami i 

zabawkami.  

 



FRANCJA I WŁOCHY, POLSKA, TURCJA, MEKSYK 

 1 czerwca, 6 stycznia, 23 kwietnia, 30 kwietnia  

  

  

 

Na koniec rodzic zadaje pytanie:  

• Które dzieci będą obchodzić Dzień Dziecka jako pierwsze? Dzieci przypominają sobie 

nazwy miesięcy i dni tygodnia. 

5. Jeśli masz ochotę zagraj w gry, doskonalące Twoją pamięć i liczenie: 

https://wordwall.net/play/2663/350/940  

https://wordwall.net/play/2663/411/763  

 

Miłej zabawy!!!!! 

Szanowni rodzice, pragnę poinformować Was o terminie spektaklu online 

tylko dla naszej szkoły na kanale youtube. Przedstawienie jest 

zaplanowane na: 01 czerwca 2020 (poniedziałek), godz. 15:00,  

https://wordwall.net/play/2663/350/940
https://wordwall.net/play/2663/411/763


tytuł spektaklu: “Jonasz i Niezwykła Ryba”.   

 

Link do transmisji wyśle Państwu po godz. 14:00 w poniedziałek. Należy 

wejść w link i dzieciaki mogą wtedy obejrzeć spektakl. 

 

 


