
 

 

Propozycje zadań w okresie od 01-05.06.  

 

Temat kompleksowy: Dzień Dziecka. 

 

 

 

Zadanie 1. 

„Jakie są moje prawa i obowiązki?” – rozmowa na temat praw i obowiązków dzieci na 

podstawie doświadczeń dzieci, wiersza Janusza Korczaka „Prawa dziecka” i fragmentu 

opowiadania „Baśń o ziemnych ludkach” Juliana Ejsmonda.  

 

Prawa dziecka Janusz Korczak  

Niech się wreszcie każdy dowie  

i rozpowie w świecie całym,  

że dziecko to także człowiek, 

tyle że jeszcze mały.  

Dlatego ludzie uczeni,  

którym za to należą się brawa,  

chcąc wielu dzieci los odmienić,  

stworzyli dla Was mądre prawa.  

Więc je na co dzień i od święta  

Spróbujcie dobrze zapamiętać: 

 



 

  

 

 



 

 

 

 

Tak się tu w wiersze poukładały  

prawa dla dzieci na całym świecie,  

byście w potrzebie z nich korzystały  

najlepiej, jak umiecie.  

Na podst. Konwencji o Prawach Dziecka 

Marcin Brykczyński „Pętliczek” 

 

Dzieci – na podstawie wiersza i swoich doświadczeń – mówią, do czego mają prawo.  

Można również nauczyć dziecko wierszyka na pamięć. 



Obowiązki dzieci Julian Ejsmond (fragment opowiadania Baśń o ziemnych ludkach)  

W głębi ziemi wśród korzeni  

żyją sobie ziemne ludki…  

Ród to miły i wesoły,  

i potężny, choć malutki.  

Podczas zimy, gdy na świecie  

srogie mrozy i wichury,  

ziemne ludki zamieszkują  

kretowiska, mysie dziury…  

Ale skoro złote słonko  

promieniście znów zaświeci,  

matka – Ziemia budzi ze snu  

ukochane swoje dzieci.  

Malcy biorą się do pracy,  

pełni szczęścia i wesela,  

jeden szczotką i grzebykiem  

czesze złote włoski trzmiela. 

Drugi skrzydła chrabąszczowi  

myje gąbką, co ma siły.  

Pieszczotliwie doń przemawia:  

„Chrabąszczyku, ty mój miły”. 

Trzeci zasiadł do malarstwa:  

chwyta żuczki, chrząszcze, larwy  

i odnawia na ich szatkach  

świeżą farbą zblakłe barwy. 

 

Rodzic zadaje dzieciom pytania:  

Gdzie żyją ziemne ludki? Matka – Ziemia budzi je wiosną, aby zabrały się do pracy. 

Jakie są ich obowiązki? 

Kogo przypominają te ziemne ludki? 

Czy one żyją naprawdę? 

Te ziemne ludki miały różne obowiązki. Jakie wy macie obowiązki w domu? Jakie są wasze 

obowiązki w przedszkolu? 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 2 

Wysłuchanie piosenki „Jesteśmy dziećmi” 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ 

Krótka rozmowa na temat treści piosenki. Nauka słów piosenki. 

 

Zadanie 3 

„Dzieci z różnych zakątków świata” 

Dzieci kolorują na ilustracji piłki zgodnie z podaną instrukcją oraz kończą rysować rozpoczęty 

rytm. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ


Zadanie 4 

Jak się zachować, gdy do kogoś przychodzimy i gdy kogoś zapraszamy?” – rozmowa na temat 

zasad dobrego wychowania na podstawie doświadczeń dzieci i wiersza Kwoka Jana 

Brzechwy.  

Rodzic czyta wiersz lub odtwarza piosenkę Kwoka z filmu Akademia Pana Kleksa.  

https://www.youtube.com/watch?v=W97etrfuJik 

Kwoka Jan Brzechwa  

Proszę pana, pewna kwoka  

traktowała świat z wysoka  

i mówiła z przekonaniem:  

„Grunt do dobre wychowanie!” 

 Zaprosiła raz więc gości   

by nauczyć ich grzeczności.  

Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym  

w progu garnek stłukł kopytem.  

Kwoka wielki krzyk podniosła:  

„Widział kto takiego osła?!”  

Przyszła krowa. Tuż za progiem  

zbiła szybę lewym rogiem.  

Kwoka gniewna i surowa  

zawołała: „A to krowa!”  

Przyszła świnia prosto z błota  

kwoka złości się i miota:  

„Co też Pani tu wyczynia?  

Tak nabłocić! A to świnia!”  

Przyszedł baran. Chciał na grzędzie   

siąść cichutko w drugim rzędzie,  

grzęda pękła, kwoka wściekła  

coś o łbie baranim rzekła  

i dodała: „Próżne słowa,  

takich nikt już nie wychowa,  

trudno, wszyscy się wynoście!”  

No i poszli sobie goście.  

Czy ta kwoka, proszę Pana,  

była dobrze wychowana?  

Rodzic zadaje dzieciom pytania: Dlaczego kwoka zaprosiła gości? Co zrobili: osioł, krowa, 

świnia, baran? Co zrobiła gospodyni – kwoka? Kwoka źle się zachowała jako gospodyni. Była 

niemiła, krzyczała, wyśmiewała swoich gości. Goście nie uważali i zniszczyli dom kwoki. Jak 

należy się zachowywać, gdy zaprosi się gości? Jak należy się zachować, gdy idzie się do kogoś 

w gości?  

 

https://www.youtube.com/watch?v=W97etrfuJik


Zadanie 5 

Zajęcia o emocjach – cierpliwość, czekanie na swoją kolej podczas zabaw z innymi dziećmi. – 

Nauka cierpliwości – słuchanie wierszyka i rozmowa na jego temat.  

Nauka cierpliwości Dominika Niemiec  

Gramy w planszówkę.  

przesuwam pionek, raz i dwa.  

Najpierw rzuć kostką ty,  

potem znów rzucę ja.  

Ty będziesz pierwsza mamo,  

następnie się zamienimy,  

a jeszcze chwilkę później  

w coś innego się zabawimy. 

Może weźmiemy kredę?  

Będę rysować motyle.  

Wezmę niebieską i żółtą,  

ale dam ci ją za chwilę.  

Bo przebywając w grupie,  

to bardzo ważna sprawa,  

trzeba być cierpliwym i się dzielić  

– to nauka, nie tylko zabawa.  

Rodzic rozmawia z dzieckiem na temat wiersza: W co miały zamiar bawić się dzieci? Jakim 

trzeba być, gdy bawimy się z innymi? Czy wy jesteście cierpliwi? Czy podczas zabawy 

potraficie dzielić się zabawkami z innymi dziećmi? Czy trudno jest poczekać na swoją kolej w 

zabawie? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ćwiczenie z księgą emocji.  

Dziecko układa historyjkę obrazkową pasującą do treści  wiersza. Opowiada, co się po kolei 

wydarzyło 

 

 

 

 

 



Zadanie 6 

„Klocki” – zamek z figur geometrycznych. 

Wykonaj zadanie według polecenia: 

 



Zadanie 7 

„O czym marzysz?” – rozmowa na temat marzeń dzieci, na podstawie wiersza i doświadczeń 

dzieci. 

Rodzic czyta wiersz: 

„ Marzenia” H. Niewiadomska 

Dzieci lubią mieć marzenia 

Chcą, by były do spełnienia 

Każde w głowie ma guziczek 

Taki mały, żółty pstryczek, 

Co im świat piękniejszy czyni 

Od Krakowa aż do Gdyni 

Krzysio chciałby być pilotem 

Pstryk – już lata samolotem 

Ewa – chce lekarzem zostać 

Pstryk – już w białym kitlu postać 

Kosmonautą chce być Jurek 

Pstryk – i pędzi w kosmos, w górę 

Lecz są również takie dzieci 

Którym słońce słabiej świeci 

Jacek co ma chorą nogę 

Chciałby dosiąść hulajnogę 

Julka, która słuch ma słaby 

Chce usłyszeć szelest trawy 

Ale wszystkie ich marzenia 

Są z tym pstryczkiem do spełnienia 

No, więc śmiało, przekręć pstryczek 

A nuż właśnie dziś guziczek 

W świat twych marzeń cię zabierze 

– Będziesz zdrowy bohaterze! 

 

Rozmowa z dzieckiem na temat przeczytanego wiersza. Zadawanie pytań: 

• Co to są marzenia? 

• Czy Ty masz jakieś marzenia? 

• Czy wszystkie się spełniają? 

• Czy marzenia są potrzebne? 

Należy tak pokierować wypowiedziami dzieci, aby doprowadzić do tego, że marzenia to 

myślenie o tym co sprawia nam przyjemność, co chciałoby się mieć, zobaczyć, robić... 

 

 

 



Zadanie 8 

Masażyk relaksacyjny na dobry humor: 

Rodzic czyta rymowankę i wykonuje masażyk dziecku, następnie rodzic ponownie czyta a 

dziecko wykonuje masażyk na plecach rodzica, rodzeństwa… 

Płynęła sobie rzeczka [palcem rysujemy na plecach krętą rzeczkę] 

Świeciły dwa słoneczka [rysujemy dwa kółka] 

Idą konie [palcami udajemy kroki konia] 

Przeszły słonie [palcami udajemy ciężkie słoniowe kroki] 

Spadł deszczyk [palcami naśladujemy spadające krople] 

Przeszedł dreszczyk? [łaskoczemy dziecko w boczki] 

Tu podkóweczka tu, tu, tu [rysujemy palcem na stopie dziecka kształt podkowy] 

Tu gwoździczek tu, tu, tu [delikatnie kłujemy palcem dziecko w stopę] 

I młoteczkiem: puk, puk, puk [delikatnie pukamy w stopę dziecka] 

I pilniczkiem: pitu pitu, pitu [jeździmy dziecku po stopie palcem, udając, że szlifujemy pilnikiem 

gwoździe. Dziecko ten ruch łaskocze, więc się śmieje i zwykle wyciąga zaraz drugą nogę do podbicia 

podkóweczki] 

 

Zadanie 9 

Wysłuchanie wiersza G. Podgórski „Tomek i Romek” 

 

Razem się uczą, razem rozrabiają, 

czytają wierszyki i w piłkę grają. 

Tomek i Romek - to dwaj przyjaciele, 

od których nauczyć się można wiele. 

 

Tomek jest duży, a Romek jest mały, 

ten nosi kalosze, tamten - sandały. 

Tomek jest chudy, zaś Romek grubiutki, 

a morał wynika z tego dość krótki: 

 

w przyjaźni nie liczy się wzrost, czy waga, 

lecz to, że jeden drugiemu pomaga. 

 

 

Rozmowa z dzieckiem na temat, czy wygląd jest najważniejszy, co sprawia, że dobrze się 

czujemy w towarzystwie drugiego dziecka? 

 

 

 



Zadanie 10 

Rodzic pokazuje ilustracje dzieci z innych krajów, dziecko opisuje ich wygląd, czym się różnią 

(kolorem oczu, włosów, oczu, wzrostem, strojem itp.) Dziecko określa z pomocą rodzica skąd 

są dzieci, jak ich nazywamy (Eskimos, Afrykanin, Indianin, Meksykanin, Japonka). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie 11 

Wysłuchanie piosenki „Każdy jest inny” 

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

Po wysłuchaniu piosenki, krótka rozmowa o jej treści, a następnie zachęcenie dziecka do 

wykonania poniższego zadania. 

 

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


Zadanie 12 

Poniżej kilka linków do zabaw ruchowych: 

Muzyczny stop  https://www.youtube.com/watch?v=dqk_IongIzI 

Duży, mały skok https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

Prawa, lewa https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM 

 

Zadanie 13 

Kolorowanki: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dqk_IongIzI
https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
https://www.youtube.com/watch?v=mO03jLcA2XM


 



 



 



 



 

 




