
PROPOZYCJE ZAJĘĆ NA PONIEDZIAŁEK 01.06.2020 :)

1. Dzień dobry w tym szczególnym dniu! Dzisiaj Dzień Dziecka! Już teraz składamy Wam

najlepsze życzenia życzymy dużo uśmiechu i słońca!!!

Ściskamy Was mocno!!!!

2. Trochę gimnastyki na początek dnia :)

• Malowanie – ćwiczenia dużych grup mięśniowych. Dzieci wcielają się w role malarzy.  

Rodzic uderza wolno ręką o podłogę-  dzieci wspinają się na palce i pokazują gestami, że

malują sufit. Gdy Rodzic uderza szybko, stają na całych stopach i udają, że malują 

ścianę.Gdy Rodzic klaszcze kucają i odgrywają rolę, że malują podłogę. 

• Malarz – zabawa z elementami biegu. Rodzicjest malarzem, a dzieci to farby. Gdy gra 

muzyka, „farby” biegają swobodnie po sali. Gdy muzyka ucichnie, farby stają 

nieruchomo. 

•  Malowanie oburącz – ćwiczenie motoryki dużej. Dzieci w powietrzu rysują dowolne 

obrazki, powtarzając słowa: Gdy wspólnie pracują ręce, możesz napisać więcej. 

• Marsz na piętach – zabawa uspokajająca. Dzieci maszerują na piętach po obwodzie koła 

w rytm muzyki. 

3. Posłuchajcie piosenki:

Piosenka o Prawach Dziecka

Piosenka o prawach dziecka 

sł. i muz. Jerzy Kobyliński 

Mam prawo żyć, 

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4


Mam prawo być sobą, 

Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą. 

Mam prawo kochać i kochanym być, 

Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić. 

Mogę się śmiać, 

Może się dziać pięknie, 

Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie. 

Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych, 

Nie można mnie zmuszać do uczynków złych. 

Ref.: Dziecka prawa poważna sprawa, Dziecka prawa to nie zabawa. 

Mam prawo śnić, mam prawo być inny, 

Mogę być słabszy, lecz nie czuć się winny. 

Mam prawo śpiewać głośno, kiedy chcę, 

Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle. 

Ref.: Dziecka prawa poważna sprawa, Dziecka prawa to nie zabawa. 

Rodzic prosi dzieci, by opowiedziały, o czym jest piosenka, o jakich prawach

dziecka jest w niej mowa.

4. Prawda – nieprawda – zabawa ćwicząca logiczne myślenie. Rodzic wypowiada różne 

zdania. Jeśli zdaniem dzieci zdanie jest prawdziwe, klaszczą, jeśli nieprawdziwe – tupią 

nogami. Przykładowe zdania: 

• Nikt nie może mnie zmuszać do robienia złych rzeczy. 

• Mogę zmusić kolegę, żeby grał ze mną w piłkę. 

• Nikt nie może czytać moich listów bez pozwolenia. 

• Mogę bawić się tylko z kolegami, których wybierze (imię dziecka). 

• Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi. 

• Mam prawo do tajemnic i własnego zdania. 

• Mogę bawić się tylko z koleżankami, które wybierze (imię dziecka). 

• Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić i bić. 



5. Zabawy  muzyczno-plastyczne  do  utworu  Piosenka  o  prawach  dziecka  –  dzieci,

słuchając piosenki, rysują pastelami ilustrację do niej.

6. Praca z książką, część 4, str. 29a i 29b :)

Zapraszamy do tańca!

Chocolate

Góry do góry!

https://www.youtube.com/watch?v=hWTz_gUnCf8
https://www.youtube.com/watch?v=lFWysdCgVNg

