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Materiały edukacyjne dla dzieci pięcioletnich 

Tydzieo XII 

                  ABC PRZEDSZKOLAKA 
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Temat tygodnia: DZIEO DZIECKA 
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Zapoznaj się z dziećmi z różnych stron świata na podstawie prezentacji  

 

https://slideplayer.pl/slide/10808711/ 

„Co mam podobnego?” – rozmowa na temat podobieostw i różnic pomiędzy dziedmi na 

świecie, szukanie podobieostw w wyglądzie zewnętrznym dzieci, wypowiadanie się na dany temat.  

Praca z KP4. 26a – wypełnienie i omówienie kart wypełnionych przez dzieci na swój temat, 

doskonalenie zdolności grafomotorycznych, budowanie wypowiedzi. 

 

https://slideplayer.pl/slide/10808711/
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Pokoloruj obrazek 
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Poprowadź dzieci do prezentów 
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Praca z KP4. 25 – doskonalenie percepcji wzrokowej i zdolności grafomotorycznych, kodowanie. 
 

Osłuchanie z piosenką „Wszystkie dzieci nasze są”. Nauka refrenu  
https://www.youtube.com/watch?v=HnssMcCpO70 

Ach, co za smutas leje łzy  
lalki w płacz, misiek zły  

o, już się śmieje, nosek mu drży,  
deszczyk był a teraz wyschły łzy.  

Niebo rozjaśnia się samo  
mały uśmiech, jak tęcza, już dobrze, mamo!  

 
Wszystkie dzieci nasze są:  

Basia, Michael, Małgosia, John,  
na serca dnie mają swój dom,  

uchyl im serce jak drzwi.  
Wszystkie dzieci nasze są:  

Borys, Wojtek, Marysia, Tom,  
niech małe sny spełnią się dziś,  

wyśpiewaj marzenia, a świat będzie nasz!  
 

Chod nie rozumiem mowy twej  
czytam lęk, czytam śmiech.  

Nuty nie kłamią, zbuduj z nich klucz,  
otwórz nim nieśmiałośd naszych słów.  

Ważny jest serca alfabet,  
ciepły uśmiech, jak słownik, jesteśmy razem!  

 
Wszystkie dzieci nasze są:  

Basia, Michael, Małgosia, John,  
na serca dnie mają swój dom,  

uchyl im serce jak drzwi.  
 

Nie jesteś sam,  
nasza piosenka ciągnie za rękaw,  

podaj mi dłoo i z nami stao  
nie ma dziś granic nasz dom  

 
Wszystkie dzieci nasze są:  

Basia, Michael, Małgosia, John,  
na serca dnie mają swój dom,  

uchyl im serce jak drzwi.  
Wszystkie dzieci nasze są:  

Borys, Wojtek, Marysia, Tom,  
niech małe sny spełnią się dziś,  

wyśpiewaj marzenia, a świat będzie nasz!  
 

Będzie nasz,  
wyśpiewaj marzenia, a świat będzie nasz  
wyśpiewaj marzenia, a świat będzie nasz. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=HnssMcCpO70
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DZIECI ŚWIATA – ZWRÓD UWAGĘ NA ICH WYGLĄD I STROJE 
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POKOLORUJ OBRAZEK 
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,,Jakie są moje prawa i obowiązki” - rozmowa  z dziedmi na temat praw i obowiązków dzieci na 
podstawie doświadczeo dzieci, prezentacji multimedialnej, filmu edukacyjnego ,,Nasze prawa” oraz 
wiersza M. Brykczyoskiego pt. ,,Prawa dziecka.” 
 
 
 Udzielanie odpowiedzi na pytania: 
 

 Czy ktoś może Cię bid?  

 Czy ktoś może zabrad Cię z dala od mamy i taty? 

 Czy ktoś może zakazad Ci się bawid? 

 Czy ktoś może Cię zmusid do zrobienia czegoś złego? 
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"Wszystko o prawach dziecka" – prezentacja multimedialna 
https://www.youtube.com/watch?v=df9AMjVApmk 

 
PRAWA DZIECKA – FILM 
https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4 
 
Wysłuchanie piosenki „Piosenka o prawach dziecka”  
Słowa i muzyka: Jerzy Kobylioski 
Piosenki dla dzieci - Mała Orkiestra Dni Naszych 
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4 
 
Mam prawo żyd 
Mam prawo byd sobą 
Czud się bezpiecznie, wolną byd osobą. 
Mam prawo kochad i kochanym byd 
Nie można mnie krzywdzid, poniżad i bid. 
Dziecka prawa poważna sprawa 
Dziecka prawa to nie zabawa 
Mogę się śmiad 
Może się dziad pięknie 
Pragnę byd zdrowy, rosnąd w swoim tempie. 
Mam prawo wybrad sam przyjaciół swych 
Nie można mnie zmuszad do uczynków złych. 
Mam prawo śnid 
Mam prawo byd inny 
Mogę byd słabszy lecz nie czud się winny. 
Mam prawo śpiewad głośno kiedy chcę 
Mam prawo płakad cicho, gdy mi źle. 
 
Jakie mamy prawa? . Rozmowa połączona z oglądaniem ilustracji. 
Dzieci mają prawo do: 

 miłości i szacunku; 

 życia w rodzinie; 

 prywatności; 

  radości; 

 niewiedzy; 

 niepowodzenia i łez; 

 zabawy i wypoczynku; 

 nauki; 

 wyrażania własnych myśli i uczud; 

 przeciwstawienia się złu; 

 leczenia; 

 do życia bez przemocy. 
 
„Jakie mamy prawa?”- rozmowa z dzieckiem na podstawie plakatu „Konwencja o prawach 

dziecka”- UNICEF - uświadomienie dzieciom, że zawsze mogą liczyd na pomoc ze strony dorosłych i 
nie są sami ze swoimi problemami . 

https://www.youtube.com/watch?v=df9AMjVApmk
https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4
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    Zabawa integracyjna „Mały człowiek” 
Dzieci ilustrują ruchem treśd wiersza: 

Mały człowiek, duża sprawa           (dzieci przykucają, wstają  i zataczają rękami  koło) 
Mały człowiek ma swe prawa         (dzieci rękami wskazują siebie) 
Strzegąc praw tych należycie           (dzieci krzyżują ręce i przykładają do siebie) 
układamy dziecku życie                     (dzieci klaszczą, a następnie witają się przez podanie ręki) 

 

W rozmowie o prawach dziecka nie zapomnijcie również o przypomnieniu dzieciom, że mają 

również swoje obowiązki  

 

 

 Praca z KP4. 26b – wykonanie kart pracy na temat samego siebie, dzielenie się 

informacjami o sobie. 
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Wysłuchanie wiersza „Prawa dziecka” M. Brykczyoskiego. 
Recytuje rodzic lub nauczyciel: 

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 zmienid, 
Spisali dla nich mądre prawa. 
Więc je na co dzieo i od święta, 
Spróbujcie dobrze zapamiętad. 
Nikt mnie siłą nie ma prawa zmuszad do niczego, 
A szczególnie do robienia czegoś niedobrego. 
Mogę uczyd się wszystkiego, co mnie zaciekawi 
I mam prawo sam wybierad, z kim się będę bawid. 
Nikt nie może mnie poniżad, krzywdzid, bid wyzywad, 
I każdego mogę na ratunek wzywad. 
Jeśli mama albo tata, już nie mieszka z nami, 
Nikt nie może mi zabraniad spotkad ich czasami. 
Nikt nie może moich listów czytad bez pytania, 
Mam też prawo do tajemnic i własnego zdania. 
Mogę żądad aby każdy uznał moje prawa 
A gdy różnią się od innych, to jest moja sprawa. 
Tak się tu w wierszu poukładały, 
Prawa dla dzieci na całym świecie, 
Byście w potrzebie z nich korzystały 
Najlepiej jak umiecie. 
 
Praca z KP4. 27b – budowanie wypowiedzi, doskonalenie zdolności grafomotorycznych, 
poszerzenie wiedzy ogólnej, szukanie wspólnych zabaw i zajęd dla dzieci z różnych stron świata. 
Praca z KP4. 27a – doskonalenie sprawności manualnej, percepcji słuchowej, poszerzanie wiedzy 
ogólnej, dobieranie muzyki do rysunków  
La raspa – MUZYKA MEKSYKAOSKA 
 https://www.youtube.com/watch?v=wXfKf8mA5Dk 
Krakowiaczek – POLSKIE MELODIE 
https://www.youtube.com/watch?v=HKiHrGivkqY 
 
  
Wypełnianie malowanek przedstawiających następujące prawa: 
/do wyboru / 
-Mam prawo do wychowania w rodzinie, w atmosferze miłości, bezpieczeostwa i zrozumienia. 
-Mam prawo do nauki. 
-Mam prawo do rozwoju kulturalnego, wypoczynku, rozrywek. 
-Mam prawo do ochrony zdrowia i opieki lekarskiej. 
-Mam prawo do równego traktowania, nie ma dzieci lepszych i gorszych. 
-Mam prawo do wyrażania własnych emocji. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wXfKf8mA5Dk
https://www.youtube.com/watch?v=HKiHrGivkqY


15 
 

 
 

 
 



16 
 

 
 

 
 

 

 



17 
 

 

 



18 
 

 
 

 



19 
 

 



20 
 

 

 
 

 
 
 

 



21 
 

 



22 
 

„Tak czy nie” – zabawa bez słów – dziecko udziela odpowiedzi na zadane pytania poprzez 
podniesienie kartoników: czarnego - jeśli odpowiedź jest zła, białego - jeśli jest dobra. 

 Czy radiowóz ma na dachu drabinę? 
 Czy dzieci mogą jeździd samochodem bez fotelika? 
 Czy ratownik medyczny gasi pożar? 
 Czy numer na policję to 887? 
 Czy można przejśd na druga stronę, gdy światło jest czerwone? 
 Wyskoczyła piłka na ulicę, czy można za nią pobiec? 
 Czy chłopiec na rowerze dobrze postępuje, gdy czepia się traktora i zanim pedałuje? 
 Czy numer na pogotowie to 999? 
 Czy policjant jest naszym przyjacielem? 
 Od obcej osoby mogę przyjąd wszystko? 
 Zawsze kiedy chcę mogę rozmawiad z nieznajomymi? 
 Zawsze mówię rodzicom, gdzie idę się bawid i z kim? 
 Czy dzieciom wolno bawid się zapałkami? 
 Czy bezpiecznie jest zjeżdżad na sankach z górki na ulicę? 
 Czy wóz strażacki jest koloru czerwonego? 
 Czy możemy jeździd po ulicy? 
 Czy dotykamy włączonego  żelazka? 
 Czy znak stop jest koloru czerwonego? 

 
Praca z KP4. 28 – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i koordynacji wzrokowo – 

ruchowej, percepcji wzrokowej, odwzorowanie. 
 
„Zupa warzywna mamusi”- zabawa logopedyczna 

Prowadzący opisuje sytuację, dziecko w odpowiedni sposób wykonuje wymienione czynności: 
- myjemy warzywa (poruszamy językiem na wszystkie strony w zamkniętej buzi); 
- obieramy warzywa (przesuwamy językiem po podniebieniu); 
- kroimy warzywa (mówimy szybko: ciach, ciach, ciach); 
- ścieramy warzywa na tarce (przesuwamy energicznie językiem po wewnętrznej stronie zębów); 
- gotujemy zupę (mówimy: gul, gul, gul, przeciągając samogłoskę „u”); 
- chłodzimy zupę (dmuchamy na dłonie ułożone w kształt talerzyka); 
- jemy zupę (mlaskamy i oblizujemy wargi). 
 
Bajka artykulacyjna  "Indianie’’   

Indianie wyruszają ze swojej wioski na polowanie. Żegnają się ze swoimi dziedmi (cmokając 
całujemy  palce  prawej  ręki)  i żonami (cmokając  całujemy  palce  lewej  ręki). Wsiadają na swoje 
konie i jadą (naśladujemy  językiem  tętent  kooski, zmieniając brzmienie przez inny układ warg) przez 
most  (usta  jak  do  ,,u’’  i  kląskanie), a potem przez prerię (usta jak do ,,i’’ i kląskanie). Konie 
zmęczyły się  (parskanie)  i dają znak, że chcą pid:  ihaha, ihaha, ihaha. Indianie zatrzymują swoje 
konie:  prrr… prrr … prrr… Konie  piją (ruchy  języka  z  dołu  do  góry,  naśladujące  picie  zwierzęcia). 
Nagle Indianie ujrzeli zwierzynę i strzelili z łuku. Zbliżała się noc, więc musieli rozpalid ognisko. Nie 
mieli zapałek. Zaczęli od małej iskierki i musieli mocno dmuchad, żeby ognisko się rozpaliło 
(dmuchanie  w  złączone  ręce). Upiekli na ogniu zwierzynę i zrobili sobie ucztę (mlaskanie  i  
oblizywanie  szeroko  otwartych  ust). Po pewnym czasie zachciało im się spad  (ziewanie) i zasnęli 
(chrapanie). Rano Indianie zwołali rozbiegane konie :  a-e-o, y-u-i   (przeciągamy  samogłoski). Wsiedli 
na nie i pojechali przez prerię (usta jak do ,,i’’, kląskanie ), a potem  przez most (usta jak do ,,u’’ i 
kląskanie ). Wrócili do wioski i witają się ze swoimi dziedmi (cmokając całujemy palce prawej ręki ) i 
żonami (cmokając całujemy palce lewej ręki ). 
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Bawimy się obrazkami dzieląc wyrazy na sylaby; głoskujemy, przeliczamy głoski w wyrazach 
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Jeśli masz ochotę, pokoloruj obrazek zgodnie z podanym kodem 
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Bawcie się wesoło  !!! 

Pozdrawiamy Was gorąco !!! 

 


