
Zadania edukacyjne od 01.06-05.06.2020 

1. Wiersze z okazji Dnia Dziecka: 

„Dziecko to też człowiek” Anny Bayer 

„Dziecko to też człowiek! 

Musicie o tym pamiętać, 

że potrzebuje uwagi, 

na co dzień, a nie od święta! 

Że potrzebuje mamy i taty 

do przytulania i do zabawy! 

I chociaż to człowiek mały, 

ma bardzo wielkie sprawy.” 

 

„Co dzieci kochają?” Anny Bayer 

„Dzieci kochają landrynki i słodką lemoniadę. 

Śmieją im się buzię, gdy widzą czekoladę. 

Dzieci kochają aniołki, drewniane pajacyki, 

bezpieczne ręce ojca i na biegunach koniki. 

Dzieci kochają podróże, wycieczki z przygodami. 

Bułeczki jagodowe robione ręką mamy. 

Dzieci kochają zabawę, na każdym kontynencie, 

więc dajmy im się bawić, a będą uśmiechnięte!” 

 

 



2. Wiersz „Dzieci” 

  

Wszystkie dzieci 

 na całym świecie 

 są takie same - 

 lubią skakać na jednej nodze 

 i lubią zanudzać mamę. 

 

 Wszystkie dzieci 

 na całym świecie 

 śpiewają wesołe piosenki 

 i byle kamyk, 

 i byle szkiełko 

 biorą jak skarb 

 do ręki. 

 

 Podobno dzieci 

 na całym świecie 

 bywają niegrzeczne czasem, 

 lecz to nie u nas, 

 nie w naszym mieście - 

 to gdzieś za górą, za lasem. 

 

3. „Bądź sobą” – słuchanie wiersza Anny Bayer.  

Ty pięknie mówisz, on pisze wiersze, 

Ola i Ania zawsze są pierwsze. 

Obie biegają najszybciej w klasie, 

przez płotki skacze najlepiej Maciek. 

Basia pomaga małym i dużym, 

z uśmiechem dobrą radą swą służy. 



Śpiewa najładniej Julka, a Zbyszek, 

zna się najlepiej na życiu myszek. 

Najlepsze stopnie dostaje Asia, 

pięknie maluje obrazy Kasia, 

na tańcu zna się najlepiej Ada, 

a Gośka robi to, co wypada. 

Każdy ma talent, myśl tę uściślę, 

w swojej dziedzinie ty jesteś mistrzem, 

więc nie patrz na to, co inni robią, 

zawsze i wszędzie bądź, mistrzu, sobą. 

 

Rozmowa na temat wiersza, talentów jakie mają dzieci. Wyjaśnienie zwrotu: bądź sobą. 

4. Spójrz na obrazek i powiedz co lubisz jeść najbardziej. Pokoloruj obrazki. 

  

                            

 

5. „Moje imię”- wyklejanie z plasteliny. 

Dziecko otrzymuje kartkę, na której napisane jest jego imię. Zadaniem jest wykleić  z 

plasteliny swoje imię. Dziecko może w dowolny sposób ozdobić kartkę z imieniem. 

6. To ja” – rysowanie kredkami siebie, ozdabianie ramki:                                                                                

• Utrwalenie pojęć: portret i autoportret. 

 



7. Nazwij i pokoloruj obrazki. 

                                                 

 

                                     

  

                        

                           



8. Figury geometryczne.  

Zadaniem dziecka jest wyszukanie w swoim pokoju 3 przedmiotów, które przedstawiają: 

 Kwadrat 

 Trójkąt 

 Koło 

 Prostokąt 

 

9. „Bingo” – zabawa matematyczna.  

 Zapoznanie z regułami zabawy „Bingo” 

 Utrwalenie liczb od 0 do 10. 

Dzieci otrzymują kartki, na których narysowana jest tabela, oraz po osiem guzików lub 

klocków do zakrywania pól. 

   

W polach wpisują osiem dowolnych liczb od zera do dziesięciu, w przypadkowej kolejności, 

bądź rysują odpowiednią liczbę kropek (w środku rysują dowolny znaczek – na tym polu nie 

wolno pisać liczby). Rodzic ma jedenaście kartoników z liczbami, ułożonymi w dowolnej 

kolejności. Pokazuje kolejno kartoniki, dziecko, które ma taką liczbę zakrywa ją. Wygrywa ta 

osoba, która pierwsza zakryje wszystkie pola i głośno powie słowo: BINGO. 

Utrudnieniem zabawy może być mówienie liczb, a nie pokazywanie ich. 

10. „Co ja lubię?” – zabawa pantomimiczna 

Dziecko za pomocą ruchu, gestu lub mimiki twarzy pokazuje co lubi np.: robić, jeść itp. 

Dorosły odgaduje. 

 

11. „Wierszyki na masażyki” do tekstu J. Myślińskiej 

„Gdy Dnia Dziecka przyjdzie pora   - na plecach dziecka rysujemy uśmiech 

to wyjmujesz chętnie z wora:          -  uciskamy delikatnie palcami plecy dziecka 

szybkie auta wyścigowe,                  - przesuwamy dłonią szybko po plecach dziecka 

karuzele całkiem nowe,                    - rysujemy koła na plecach dziecka 



zestaw pędzelków do malowania  -  kreślimy zygzaki na plecach dziecka 

i kokardy do włosów wiązania.      -  rysujemy poziomą ósemkę na plecach dziecka 

Duże pudełko klocków Lego,          - rysujemy małe kwadraciki na plecach dziecka 

byś mógł bawić się z kolegą.”         – przesuwamy z góry na dół dłonie po plecach dziecka 

 

 

12. „Prawa dziecka” – ustalenie praw jakie mają dzieci. 

•Zapoznanie ze znaczeniem pojęć: prawa i obowiązki. Dzieci mówią o prawach jakie im 

przysługują. 

 

Janusz Korczak w książce „Król Maciuś Pierwszy” wystosował „Manifest do dzieci całego 

świata”. 

„Dzieci, ja, Maciuś Pierwszy, zwracam się do was, abyście mi pomogły wprowadzić nowe 

prawa. Ciągle słyszymy, że nie wolno, albo nieładnie, albo niegrzecznie. To jest 

niesprawiedliwe. Dlaczego dorosłym wolno, a nam nie? Ciągle się na nas gniewają i krzyczą i 

złoszczą się. Nawet biją. Chcę, żaby dzieci miały takie same prawa jak dorośli." 

Korczakowskie prawa dziecka : 

1.Prawo do radości. 

2.Prawo do wyrażania swoich myśli i uczuć. 

3.Prawo do szacunku. 

4.Prawo do nauki przez zabawę i bycie sobą. 

5.Prawo do niepowodzeń i łez. 

6.Prawo do własności. 

7.Prawo do bycia sobą. 

8.Prawo do niewiedzy. 

9.Prawo do upadków. 

10.Prawo do tajemnicy 

 

13. „Tańczące dzieci”- zabawa ruchowa z wykorzystaniem wiersza Mateusza Mojsak.  

Rodzic czyta wiersz, a dziecko wykonuje ćwiczenia z wiersza.  

  

„Tańczcie dzieci jak małpeczki, 

wyginajcie swe tyłeczki, 

w  lewo w prawu, dookoła, 



bo zabawa jest wesoła. 

W lewo w prawo, dookoła, 

bo zabawa jest wesoła. 

Nie stój sztywno niczym pręt,  

porusz biodrem i zrób skręt 

w lewo w prawo, dookoła, 

bo zabawa jest wesoła.  

Kucnij teraz, potem krzycz, 

 jak króliczek zrób hyc-hyc 

 w lewo w prawo, dookoła,  

bo zabawa jest wesoła. 

Stań na palcach, ruszaj się 

tworząc w tańcu jakąś grę 

w lewo w prawo, dookoła, 

bo zabawa jest wesoła. 

 

14. Piosenka: 

https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o 

 

15. Improwizacja taneczna do muzyki afrykańskiej. 

Dzieci tańczą indywidualnie do muzyki afrykańskiej, wymyślają swój układ taneczny, który 

prezentują. 

https://www.youtube.com/watch?v=xbEcVCPmQ80 

 

Język angielski 

1. Zabawki- toys 

 Lalka- doll 

 Miś pluszowy- teddy bear 

 Domek dla lalek- dollhouse 

 Książka- book 

 Balon- balloon 

 Kucyk- pony 

 Samochód- car 

 Koparka- digger 

 Piłka- ball 

 Klocki- blocks 

 Zamek- castle 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o
https://www.youtube.com/watch?v=xbEcVCPmQ80


2. Piosenka 

https://www.youtube.com/watch?v=eb53_Kdc1XI 

  

Doo ta ta doo ta ta doo ta ta 

Doo ta ta doo ta ta doo ta ta  

What’s in the box?  

A ball is in the box.  

  

Doo ta ta doo ta ta doo ta ta  

Doo ta ta doo ta ta doo ta ta  

What’s in the box?  

A doll is in the box.  

  

Doo ta ta doo ta ta doo ta ta  

Doo ta ta doo ta ta doo ta ta  

What’s in the box?  

A car is in the box.  

  

Doo ta ta doo ta ta doo ta ta  

Doo ta ta doo ta ta doo ta ta  

What’s in the box?  

A robot is in the box.  

  

Doo ta ta doo ta ta doo ta ta  

Doo ta ta doo ta ta doo ta ta  

What’s in the box?  

A yo-yo is in the box.  

  

Doo ta ta doo ta ta doo ta ta  

Doo ta ta doo ta ta doo ta ta  

Doo ta ta doo ta ta doo ta ta  

Doo ta ta doo ta ta doo ta ta, ta! 

  

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eb53_Kdc1XI

