
Dzień Dziecka
 (01.06.2020 – 05.06.2020)

Propozycje aktywności: Cele: 

1. „Gimnastyka buzi i języka” 

Język wyruszył w podróż dookoła świata (dzieci rysują koła 
językiem, po górnej i po dolnej wardze). Wędrował przez góry i 
doliny (dzieci unoszą język za górne i za dolne zęby), a potem 
wspiął się na wysoką górę (dzieci czubkiem języka dotykają do 
górnego wałka dziąsłowego), z której rozpościerał się przepiękny 
widok. Bardzo go zadziwił (dzieci wysuwają wargi do przodu – 
ooooo). Kiedy z niej zszedł, zobaczył gromadkę dzieci i przywitał 
się z każdym osobno (dzieci dotykają językiem każdego zęba 
osobno na górze i na dole). Potem długo płynął łódką i machał 
wiosłami (dzieci przesuwają język do prawego i do lewego kącika 
ust). Na koniec wsiadł do samolotu, który leciał wysoko nad 
chmurami (dzieci przesuwają język po górnej wardze), aż wreszcie 
wylądował na ziemi (dzieci chowają język za dolne zęby).

-wspomaganie prawidłowego
rozwoju narządów
artykulacyjnych;

2. Opowiadanie „Nowa dziewczynka”

Supełek i Pak przyszli pierwsi do przedszkola i usiedli na dywanie, 
czekając aż nadejdą pozostałe dzieci. Nagle Supełek szturchnął w 
ramię Paka: 
– Patrz! – i kazał mu spojrzeć w kierunku drzwi, przez które weszła
właśnie  dziewczynka  z  jakąś  kobietą.  Pani  podeszła  do  nich  i
zaczęły rozmawiać.  Dziewczynka odsunęła się nieco i  nieśmiało
rozglądała się wokół. 
– Ale jest opalona, co? – zwrócił się Supełek do Paka. 
– Jesteś niemądry. Ona ma taką skórę – pouczył Supełka Pak. 
–  Jak  to?  Taką  brązową?  –  zdziwił  się  Supełek.  –  Takiej  nie
widziałem. 
– A ty jakiego masz koloru? – zapytał Pak. 
– No… niebieską. 
– Właśnie – odpowiedział Pak. – Nie taka znowu częsta. A ja mam
żółtą. Też wyglądamy inaczej niż większość dzieci w przedszkolu. 
Supełek spojrzał uważnie na swoje łapki. Rzeczywiście. Nigdy się
nad tym nie zastanawiał. Tymczasem dziewczynka przyglądała się
dzieciom wchodzącym do sali. Kobieta, która rozmawiała z Panią,
podeszła  do  niej,  pocałowała  ją  w  policzek  i  pomachała  ręką.
Widać było, że dziewczynka chciała wykonać krok, żeby pójść za
kobietą, ale wzięła głęboki oddech i została na miejscu. 
W  powietrzu  zawisło  jakieś  napięcie,  bo  wszystkie  dzieci  bez
słowa usiadły na  dywanie  i  przyglądały się  tej  nowej.  Ona zaś,
łapiąc  ich  spojrzenia,  czuła  się  chyba  nieco  przerażona.  Na
szczęście Pani wzięła ją za rękę i przyprowadziła do dzieci. 
– To jest Mia – powiedziała Pani. 
– Cześć – Blue wstała i wyciągnęła rękę. 
Mia z uśmiechem uścisnęła dłoń i z pewnym trudem powtórzyła: 

- doskonalenie umiejętności 
prawidłowego wypowiadania 
się na określony temat;
- rozwijanie koncentracji 
uwagi;



„Część”. 
– Mia bardzo słabo mówi po polsku. Jest w Polsce od niedawna. 
Mówi trochę po angielsku. 
– Ja też mówię po angielsku – ucieszył się Staś. – Hał ju du du? –
Zapytał. 
– Hau hau – to nie po angielsku – skrzywiła się Marysia. 
Wszystkie dzieci wybuchnęły śmiechem. Mia, widząc, że wszyscy
się śmieją, także się uśmiechnęła. 
–  Widzicie  –  powiedziała  Pani  –  udało  nam  się  porozumieć.
Spróbujmy  się  teraz  przedstawić.  I  dzieciaki  wymieniały  swoje
imiona, a Mia próbowała je powtarzać. 
– Jestem Supełek – powiedział Supełek i wyciągnął w stronę Mii
niebieską łapkę. 
Mia chętnie ją uścisnęła i powiedziała: 
– Upeł. 
– Nie. Nie supeł, ponieważ jestem jeszcze mały. SU – PE – ŁEK. 
– Supełek – powtórzyła w dużym skupieniu Mia. 
– Już chciałbym, żeby znała tyle słów, żebym mógł ją zapytać, skąd
jest  i  co lubi.  Szkoda,  że  się  nie  uczę angielskiego – westchnął
Supełek. 
–  Widzisz,  może teraz zechcesz dołączyć  na zajęcia  z  innymi –
powiedziała Pani. – Mia mogłaby ci wtedy powiedzieć wszystko o
sobie. 
– Teraz ja – Pak odsunął Supełka – Jestem Pak – przedstawił się i
wykonał elegancki ukłon. 
– Pak – powtórzyła bardzo wyraźnie Mia. 
– Póki co musimy opracować jakiś system porozumiewania się –
powiedziała Blue. 
– I szybkiego uczenia Mii nowych słów – dodał Staś. 
– Potem się nad tym zastanowimy – zawołała Marysia. – Chodźcie
teraz pograć w piłkę. Możemy iść na plac? – zapytała Panią. 
– Chodźmy – odpowiedziała Pani. 
– Idziemy grać w piłkę – zwróciła się do Mii Marysia, wskazując
na gumową kulę, którą Jacek już trzymał. 
Mia pokiwała głową. 
Na przedszkolnym placu było bardzo przyjemnie. Słońce prażyło
już lekko. Dzieci rozdzieliły się na dwie drużyny. Mia trafiła do
drużyny Supełka,  Blue  i  Marysi.  Jacek  stanął  na  bramce.  Piłka
turlała się szybko po boisku to w jedną, to w drugą stronę. Wciąż
jednak nie było bramki. W końcu potoczyła się pod nogi Supełka.
Nie  wypuszczając  piłki,  Supełek  przedarł  się  przez  pole
przeciwnika.  Metr  przed  bramką  zwolnił.  Był  otoczony  przez
dzieci  z  drużyny przeciwnej.  Nagle  zobaczył,  że  Mia  macha do
niego ręką. Skierował w jej stronę piłkę, która przeleciała między
nogami kolegów. Mia odebrała ją i  mocnym kopnięciem posłała
prosto do bramki. 
– Goool!!! – wykrzyknęła Blue. 
– Goool! – wrzasnął Supełek. 
– Goool! – zawołała Mia. 
I  wszyscy  zawodnicy  zwycięskiej  drużyny  rzucili  się  sobie  na
szyję. 
– Czasem nie trzeba znać zbyt wielu słów, żeby strzelić komuś 



bramkę – westchnął Pak, który był w przegranej drużynie. 

Pytania do tekstu: 
-Kto zjawił się w przedszkolu? 
-Jak miała na imię nowa dziewczynka? 
-Jak wyglądała nowa dziewczynka? 
-Jaki kłopot miały dzieci i nowa dziewczynka? 
-Jak zachowywały się dzieci w stosunku do nowej dziewczynki? 

3. Piosenka „Kolorowe dzieci”

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4&t 

Dzieci słuchają piosenki i odpowiadają na pytania: 
-Czy wszystkie dzieci wyglądają tak samo? 
-Czym różnią się dzieci mieszkające na innych kontynentach? (Czy
ubierają się tak samo? Czy mówią tym samym językiem? Czy 
spędzają tak samo swój wolny czas?)
-Co mają ze sobą wspólnego wszystkie dzieci bez względu na to 
gdzie mieszkają? 

-kształtowanie szacunku i 
życzliwości do dzieci z 
różnych stron świata;
-wzbogacanie wiadomości na
temat życia ludzi na różnych 
kontynentach;

4. „Lubię...”- malowanie kropkami

„Co najbardziej lubisz robić?” - dzieci malują pracę palcami lub 
patyczkami higienicznymi robiąc kropki. 

Przykładowa praca malowana kropkami: 
https://2.bp.blogspot.com/-y-NoRc2j0-
g/WKDEOEZrduI/AAAAAAAAjUM/MS_i8Mk_B0kzctV7f75G2f
_CxGvpRTGqACLcB/s1600/kropkowane%2Bobrazy.jpg 

-zapoznanie z nową techniką 
plastyczną; 
-kształtowanie umiejętności 
wyrażania emocji poprzez 
własną twórczość; 

5. Zabawa „Co zginęło?”

Dziecko razem z rodzicem wybierają kilka niedużych zabawek lub 
domowych przedmiotów (każdy inny) i układają je między sobą. 
Następnie uważnie przyglądają się zgromadzonym rzeczom i 
próbują zapamiętać wszystkie. Dziecko odwraca się, a w tym 
czasie rodzic chowa za plecami jeden przedmiot. Zadaniem dziecka
jest przyjrzeć się temu co zostało i odgadnąć co schował rodzic. Po 
podaniu poprawnej odpowiedzi następuje zamiana ról. 

- rozwijanie logicznego 
myślenia;
-doskonalenie pamięci;

6. Wprowadzenie litery „H” i „h” 

Wprowadzenie litery „H” na podstawie wyrazów „hamak”:
-dziecko dzieli wyraz hamak na sylaby, na głoski – przelicza sylaby
i głoski;
-zwrócenie uwagi na pierwszą głoskę wyrazu, dziecko określa czy 
jest to samogłoska czy spółgłoska (argumentuje dlaczego); 
-dziecko podaje przykłady innych wyrazów zaczynających się na h 
(następnie może podać przykłady wyrazów, które kończą się na h 

-poznanie litery „H” i „h”; 
-rozwijanie słuchu 
fonematycznego;

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4&t
https://2.bp.blogspot.com/-y-NoRc2j0-g/WKDEOEZrduI/AAAAAAAAjUM/MS_i8Mk_B0kzctV7f75G2f_CxGvpRTGqACLcB/s1600/kropkowane%2Bobrazy.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-y-NoRc2j0-g/WKDEOEZrduI/AAAAAAAAjUM/MS_i8Mk_B0kzctV7f75G2f_CxGvpRTGqACLcB/s1600/kropkowane%2Bobrazy.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-y-NoRc2j0-g/WKDEOEZrduI/AAAAAAAAjUM/MS_i8Mk_B0kzctV7f75G2f_CxGvpRTGqACLcB/s1600/kropkowane%2Bobrazy.jpg


lub zawierają te literę w środku, może te wyrazy także podzielić na 
sylaby i głoski);
-przedstawienie przez rodzica wyglądu litery „H” i „h” pisanej i 
drukowanej; 
-wyszukiwanie liter „H” i „h” i dowolnym tekście; 
-prezentacja sposobu pisania liter „H” i „h” w liniaturze - 
zwrócenie uwagi na kierunek pisania; 
-ćwiczenia grafomotoryczne 

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/3/h-nauka-
literek.pdf

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/2/nauka-pisania-
h.pdf 

7. Opowiadanie „Karim” 

–  Karim  jest  super!  –  Olek,  usadowiony  przy  rodzinnym  stole,
opowiadał  wujkowi  Jackowi  wrażenia  z  przedszkola.  –  Dzięki
niemu wygraliśmy  konkurs  na  album o  Warszawie.  Pokazaliśmy
album tacie Marty, żeby już więcej nie mówił, że Karima trzeba
przenieść do młodszej  grupy,  bo w zerówce nie  da sobie rady i
będzie nam tylko przeszkadzał w nauce. 
– I co, zmienił zdanie o Karimie? – spytała mama. 
– Chyba tak, bo nawet mu pogratulował.
– Karim? To ten Arab, który ostatnio doszedł do waszej grupy? –
upewnił się wujek.
– On nie nazywa się Arab, tylko Karim Hassan. Jego rodzice są
lekarzami.  Pochodzą z Egiptu i  pracują w Polsce.  Zostali  tu po
studiach medycznych. Nikt nie rysuje tak jak on – podkreślił Olek. 
–  Mówiłeś,  że  Karim  nic  nie  umie.  Stoi  pod  ścianą  i  milczy  –
przypomniał tata. 
– Stał, bo wstydził się odezwać, ale już nie stoi. 
Mama Olka położyła na stole gorące danie. 
– Częstujcie się, póki ciepłe – zachęcała. 
Wujek nachylił się nad półmiskiem. 
– Co to takiego? Tak dziwnie pachnie. 
– Kofta – arabskie kotleciki z baraniny – wyjaśniła mama.
– Arabskie... to ja dziękuję. Wystarczą mi słodycze – wujek sięgnął
do talerza z ciastkami. – Kolega mówił, że te arabskie potrawy to
nie dla ludzi – stwierdził. 
Olek podniósł na wujka zdziwiony wzrok. 
–  Mówisz  jak  mama  Franka.  Zabroniła  mu  spróbować  ciastek,
które mama Karima upiekła dla naszej klasy. 
–  Ma  rację.  Ja  bym  nie  tknął  tych  arabskich  wynalazków  –
powiedział wujek z przekonaniem. 
Olek uważał, że ciastka Karima to po prostu pycha. Zanim jednak
on i jego grupa przekonali się, jak smakują, dzieci obserwowały
nowego kolegę trochę nieufnie. Miał czarne włosy, czarne oczy i
śniadą  cerę,  poza  tym  niczym  się  nie  wyróżniał,  ale  gdy  się
odezwał,  wywołał  burzę  śmiechu.  Zamiast  „dzień  dobry”

-kształtowanie umiejętności 
prawidłowego wypowiadania 
się na określony temat; 
-rozwijanie koncentracji 
uwagi;
-kształtowanie postawy 
szacunku dla wszystkich 
ludzi;

http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/2/nauka-pisania-h.pdf
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/2/nauka-pisania-h.pdf
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/3/h-nauka-literek.pdf
http://bystredziecko.pl/karty-pracy/nauka-pisania/3/h-nauka-literek.pdf


powiedział „dzobi”, a zamiast „cześć” – „ehsz”. Potem stanął pod
ścianą i wcale się nie odzywał. Ściskał pod pachą misia z urwanym
uchem i za nic nie chciał się z nim rozstać. Grupa uznała, że jest
dziwny. W sali było tyle nowych zabawek, a on wolał starego misia.
Dopiero  kilka  dni  później,  kiedy  dzieci  zajęły  się  rysowaniem,
Karim odłożył misia i wziął kredki do ręki. Raz-dwa i wyczarował
na kartce wyścigowe auto. 
– Ładne. Narysujesz mi pociąg? – spytał Olek. 
Karim uśmiechnął się i raz-dwa-trzy pociąg pędził po torach. 
– Brawo! – pochwaliła go pani.
Do  Karima  ustawiła  się  kolejka  dzieciaków,  a  on  rysował  im
samochody,  pociągi,  samoloty  i  nawet  psy  i  koty.  Potem  była
zabawa w pociąg i nikogo już nie śmieszyło, że nowy kolega nie
mówi  poprawnie  po  polsku.  Zresztą,  żeby  bawić  się  w  pociąg,
wystarczy powtarzać: tu-tu, tu-tu, tu-tu. Karim „tututał” tak samo
jak wszyscy. Jego miś też się przydał, bo kiedy pociąg się wykoleił,
miś odegrał  rolę  rannego pasażera.  Gdy po paru dniach Karim
zachorował, wszyscy w grupie okropnie się martwili. Niecierpliwie
czekali, aż wróci, żeby razem z nim tworzyć album o Warszawie. To
właśnie po powrocie z choroby przyniósł ciastka, których Franek
nie chciał skosztować. 
–  Gdyby  mama  Franka  ich  spróbowała,  na  pewno  zmieniłaby
zdanie. Są pyszne, prawda, wujku? – zapytał chytrze Olek.
Wujek przełknął ciastko, odchrząknął i zrobił niezbyt mądrą minę.
– To te? – spytał, wskazując talerz z ciastkami, który prawie już
opróżnił. 
Olek uśmiechnął się od ucha do ucha. – Dostałem je od Karima dla
Ady. Masz szczęście, że nie zdążyła wszystkich zjeść. 
Wujek Jacek zaśmiał się w głos. – Zawstydziłeś mnie, mądralo. Są
przepyszne. Chyba spróbuję też kotlecików, bo jak widzę, zaraz się
skończą. Tylko nie mówcie cioci, że zjadłem tyle słodyczy.
Rodzina obiecała zachować tajemnicę. Olek z radością przyglądał 
się, jak wujek pałaszuje „arabskie wynalazki”. Mamę Franka też 
uda się przekonać. Przecież to, co obce i nieznane, nie musi być 
gorsze. Grupa wymyśliła Dzień Kuchni Arabskiej w przedszkolu. 
Wszyscy rodzice dostaną zaproszenia ozdobione przez Karima. 
Pani już się zgodziła. 

Rodzic pokazuje dziecku wyraz „tolerancja”. Dziecko próbuje 
odczytać wyraz, następnie dzieli go na sylaby, podaje ile sylab jest 
w wyrazie, dzieli wyraz na głoski i określa które z nich to 
samogłoski.
 
Następnie odpowiada na pytania: 
-Co to jest tolerancja? 
-Czy wujek Jacek był tolerancyjny? Dlaczego? Jak się 
zachowywał? 
-Kto w opowiadaniu był tolerancyjny? Jak się zachowywał? 
-Czy powinniśmy być tolerancyjni? Dlaczego? 



8. Praca plastyczna „Wiatraczek”

Dzieci z pomocą rodzica wykonują wiatraczek według instrukcji 
zamieszczonej w poniższym linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=xuz9EwXiu-o 

→ jeżeli nie mamy patyka możemy użyć np. słomki
→ zamiast kolorowej kartki papieru możemy wykorzystać białą, 
którą dziecko na początku ozdobi według własnego pomysłu (z obu
stron). 

-doskonalenie sprawności 
manualnej;

9. Gniotki

Samodzielnie wykonane gniotki - na początku wsypujemy mąkę 
ziemniaczaną do wysokości 1/2 lub 3/4 butelki w zależności od 
wielkości balona. Najlepiej robić to przez lejek, poruszając w 
środku słomką lub wykałaczką, aby przesypywało się bez zastojów.
Następnie dmuchamy balon, skręcamy go i zakładamy na butelkę.

Teraz wystarczy butelkę obrócić w taki sposób, aby mąka 
przesypała się do nadmuchanego balona. Można to przyspieszyć 
ściskając kilkukrotnie butelkę. Wypełniony mąką balon ściągamy z 
butelki, spuszczamy powoli powietrze związujemy go i zabieramy 
się za dekorowanie. Na czubku głowy naszego Pana Gniotka 
przywiązujemy włóczkę i rysujemy markerem buzię. 

Filmik z instrukcją znajduje się w poniższym linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=2Asv1QetBms&t 

(źródło: https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/04/zabawy-z-balonami-10-pomyslow-dla-
dzieci/ )

-doskonalenie sprawności 
manualnej;

10. „Pokoloruj” 

Zadaniem dziecka jest pokolorować te przedmioty, których nazwy 
zaczynają się na głoskę „H”. 

-rozwijanie słuchu 
fonematycznego;

https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/04/zabawy-z-balonami-10-pomyslow-dla-dzieci/
https://mojedziecikreatywnie.pl/2018/04/zabawy-z-balonami-10-pomyslow-dla-dzieci/
https://www.youtube.com/watch?v=2Asv1QetBms&t
https://www.youtube.com/watch?v=xuz9EwXiu-o




11. „Odszyfruj hasło” -doskonalenie umiejętności 
logicznego myślenia; 

Zakres stron na aktualny tydzień z zestawu „Tropiciele”: 
-Karty Pracy nr KP4.19, KP4.20, KP4.21, KP4.22, KP4.23
-Piszę i Liczę str. 72 i 73
-Książka do czytania str. 74 i 75




