
 

Witamy wszystkich w tym wyjątkowym tygodniu. Chyba nikomu nie trzeba przypominać 

jakie święto zbliża się wielkimi krokami… Tak to DZIEŃ DZIECKA!!! Zapraszamy więc wszystkich do 

zabawy! Zacznijmy od doskonale znanych zabaw ruchowych przy muzyce. Dzieci pomagają w tańcu 

Rodzicom.  (Na filmikach znajdą państwo dokładne układy  taneczne do zabaw.) 

< link do zabawy „A ram sam, sam ” https://www.youtube.com/watch?v=EKp3EdoHdKI   

< link do zabawy „Kaczuszki” https://www.youtube.com/watch?v=zW1_ANe0l94 

<link do zabawy „Zygzak” https://www.youtube.com/watch?v=xm93WFJ7bNs 

< link do zabawy „Prawa lewa” https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM 

< link do zabawy „Kółeczko -Maskotki” https://www.youtube.com/watch?v=izQ5IAmTaFA 

 

Zmęczeni? To zapraszam na bajki, a raczej baśnie które wszyscy  znają i kochają. Nie ma 

chyba osoby która nie znałaby tych historii  ,a mam na myśli baśń o „Kopciuszku” i „Kocie w 

butach”.  Siadamy wygodnie i zapraszam na film. 

<Link do baśni  „Kopciuszek” https://www.youtube.com/watch?v=YDvcqHisPao (dziewczynki) 

< link do baśni „kot w butach” https://www.youtube.com/watch?v=arq6bkb7MI8 (chłopcy) 

 

Podobało się? Mam nadzieję ,że tak. Dzieci już odpoczęły? To zapraszam do tańca!!! 

(Rodzice przygotowują rekwizyty- balon,  szara gazeta , miś pluszowy i partner do tańca.)  

<Do pierwszego tańca potrzebna nam będzie gazeta - mile widziany partner  do tańca. 

Rozkładamy ją na podłodze i puszczamy muzykę. Zadaniem dziecka jest tańczyć tak, aby nie spaść z 

gazety i nie dotknąć podłogi- za każdym razem zmniejszamy pole do tańca. Link do proponowanej 

piosenki „Wyginam śmiało ciało” https://www.youtube.com/watch?v=T06iKPjh6VA 

<Do drugiego tańca potrzebny jest balonik i partner do tańca. Zabawa polega na tym, że 

podczas piosenki nie wolno pozwolić  spaść balonikowi na ziemię-NIE WOLNO TRZYMAĆ GO  

RĘKAMI!!! Balonik może być między kolanami, głowami, ramionami, brzuszkami.  „Chicken song”  

https://www.youtube.com/watch?v=msSc7Mv0QHY 

 <Do kolejnych tańców przyda nam się pluszowy miś. Dziecko dowolnie może z nim tańczyć 

przy muzyce przez was  wybranej.  
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Zmęczeni? Zapraszam więc do stołu. Pokolorujmy coś! (Udanej zabawy i uśmiechu na twarzy.) 

 

 

 

 



 

 

 



 



 



 

Niby tacy sami, a jednak inni (zajęcia) 

1)link do piosenki „Każdy jest inny” https://www.youtube.com/watch?v=UrBmQBMnayE , 

(Prosimy o przesłuchanie piosenki i szczerą rozmowę z dziećmi na temat tolerancji w stosunku do 

innych-obcokrajowców- pomocą będzie link do piosenki  „Jesteśmy dziećmi” Śpiewające Brzdące 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ - niepełnosprawnych. Opowiadany o formach 

niepełnosprawności-niewidomi, niesłyszący, niemowy , różne niepełnosprawności  ruchowe. 

Uświadamiamy dziecku, że ludzie są różni, czasami zdarza się, że różnią się od nas nie tylko 

zachowaniem, ale i wyglądem. Dlatego ludzie powinni być tolerancyjni. Ale co to znaczy? Co to jest 

tolerancja? Tolerancja to inaczej  wyrozumiałość, akceptowanie  innego człowieka, a dokładniej jego 

odmienności. Tzn. Gdy widzimy np. dziewczynkę na wózku inwalidzkim to podchodzisz do niej i jak się 

zachowujesz? Rodzic rozwija rozmowę z dzieckiem na ten temat.  )  

<co oznacza ten znak? Gdzieś go widziałeś? 
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<Na przykładzie osób niewidomych uświadamiany dziecku, że nie tylko człowiek może 

pomagać osobie niepełnosprawnej. Psy również są świetnymi pomocnikami . 

link do filmiku „Wszyscy jesteśmy z tej samej bajki” 

 https://www.youtube.com/watch?v=XAINfR3l16I 

link do filmiku „Labrador pies przewodnik” 

https://www.youtube.com/watch?v=gxEHDI8WBOM 

 link do filmiku „Nazywam się pies, pies przewodnik” 

https://www.youtube.com/watch?v=FY5BoYDqiKk 

 (Proszę przeprowadzić rozmowę na temat filmiku, zwracając uwagę na to jaką pomoc 

oferuje pies, jak inni ludzie powinni zachowywać się gdy pies pracuje, czy każdy pies może 

być psem przewodnikiem?) 

 

Uczucia (Jakie mamy uczucia?) 

Link do piosenki „ Emocje” https://www.youtube.com/watch?v=kRJFN6V7TB4 (Proszę 

przesłuchać piosenkę i wymienić z dzieckiem różne rodzaje emocji (złość, strach, radość, żal, 

smutek  . Możecie pobawić się w zgadywanki (Rodzic prosi dziecko, lub sam pokazuje jakąś 

emocje) . Jaki mam/masz  teraz nastrój? 

Link do pracy plastycznej  „Emocje” https://www.youtube.com/watch?v=SAXAbTWHp5s 
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Dobieramy w pary i określamy emocje. Nasze małe domino. Zagrajmy!   

 (Wycinamy po przerywanych liniach.) 

 


