
 



 

TEMATYKA:  NIBY  TACY  SAMI,  A  JEDNAK  INNI            

 
 

 

Witajcie Muchomorki 

W bieżącym tygodniu mamy dla Was również ważne zadania do wykonania. 

Pierwsze z nich to dokładne mycie  ząbków, przynajmniej dwa razy dziennie. 

Pamiętajcie o tym, aby po umyciu ząbków zostawić porządek w łazience. 

Czynności te umilą Wam piosenki i filmiki o higienie. 

 

Myj zęby – filmik 

 https://www.youtube.com/watch?v=dhIqJFwQ7tM   

 

Pastusiowa piosenka – Akademia Aquafresh 

 https://www.youtube.com/watch?v=VNjgv476TVc 

 

Jak należy szczotkować zęby 

 https://www.youtube.com/watch?v=vj157cQpYhk 

 

 

Drugie ważne zadanie to trenować samodzielne ubieranie i rozbieranie się. 

Zamiast mówić „Mamo pomóż” starajcie się mówić „Mamo, ni pomagaj mi, ja potrafię zrobić to 

samodzielnie”. 

 

 

Następne zadania polegają na wykonaniu proponowanych działań. 

 

1.Na cztery i na dwa  -  zabawa ruchowa. Dziecko maszeruje po pokoju przy dźwiękach bębenka, 

licząc do czterech. Na dwa dziecko – klaszcze w dłonie, na cztery – tupie nogą. 

 

2.Inni, a tacy sami -  wysłuchajcie słuchowiska. Porozmawiajcie z rodzicami o treści opowiadania.      

 

  A. Widzowska „Język migowy” - słuchowisko. 
https://www.youtube.com/watch?v=ATBAYTg01k8 

 

Spróbujcie odpowiedzieć na pytania: 

- Jak nazywa się język, którym porozumiewa się Kasia? 

- Jakbyście się czuli, gdybyście nie słyszeli tego, co ktoś mówi? 

- Spróbujcie, jak Ada, zatkać uszy i sprawdzić czy rozumiecie, co mówi mama? 

                 

3.Marmurki – figurki – dziecko porusza się do dowolnej muzyki. 

Na hasło „Marmurki – figurki” zastyga bez ruchu lub w wymyślonej figurze. 

To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: 

CC BY 
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4.Letnie zabawy z wodą i piaskiem – zabawa badawcza. Potrzebna miska z wodą, tacka                 z 

piaskiem, słomka do napojów, papierowe łódeczki. Dziecko puszcza papierowe łódeczki w misce z 

wodą, dmucha na nie, dmucha w wodę przez słomkę, lekko uderza dłonią                     o 

powierzchnię wody. Na tacy z piaskiem rysuje różnego rodzaju kreski i fale, stawia kropki. Dziecko 

omawia swoje wrażenia, opisuje, jaka jest woda i piasek, jakie dźwięki można  za ich pomocą 

wytworzyć (np. pluskanie, bulgotanie). 

 

5.Prawdziwy przyjaciel – rozmowa inspirowana wierszem J. Koczanowskiej „Przyjaciel”. 

 

Nie musisz mieć przyjaciół stu, 

nie musisz mieć dziesięciu, 

wystarczy, byś jednego miał, 

a to już wielkie szczęście. 

Przyjaciel to jest taki ktoś, 

kto zawsze cię zrozumie, 

gdy dobrze jest – to cieszy się, 

gdy źle – pocieszyć umie. 

Przyjaciel to jest taki ktoś, 

kto nigdy nie zawiedzie, 

a poznasz go, bo z tobą jest, 

gdy coś się nie powiedzie. 

 

Po wysłuchaniu wiersza odpowiedzcie na pytania; 

-  Ilu przyjaciół wystarczy mieć? 

-  Kogo możemy nazwać przyjacielem? 

-  Po czym można poznać przyjaciela? 

 

6.Proponujemy obejrzenie filmu „Muzyka Przyjaźni”, a na pewno lepiej zrozumiecie znaczenie 

zwrotu „prawdziwy przyjaciel”. 

Muzyka przyjaźni  - A. Bomba 

https://www.youtube.com/watch?v=w3oDq9lsmFw 

 

 

7.Dzieci świata – zabawy taneczne przy wybranej piosence. 

 

      Jesteśmy dziećmi - piosenka 
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ 

 

Kolorowe dzieci – Majka Jeżowska 

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

 

Wszystkie dzieci nasze są – M. Jeżowska 

https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ 

 

8.Zabawki – zabawa ruchowa naśladowcza. 

Rodzic mówi zagadki – dziecko odgaduje i porusza się jak: 

 samochód, lalka, piłka. 

 

Co to za zabawka: kół ma bez liku i pędzi jak na wyścigu. 

 

Co to za zabawka; choć nie płacze wcale, 

raz zakładasz jej pieluszkę, a raz korale. 

https://www.youtube.com/watch?v=w3oDq9lsmFw
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4
https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ


Co to za zabawka; lubi grać w nogę, lubi grać w rękę, 

gdy chcesz ją złapać, ucieka prędko. 

 

9.Dzień Dziecka to święto wszystkich dzieci na świecie, obejrzyjcie film, 

który pokazuje jak wyglądają dzieci z różnych stron świata. 

 

My dzieci świata 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0 

 

Dzieci – twarze świata 

https://www.youtube.com/watch?v=UP9P0uB2Llw 

 

lub obejrzyjcie ilustracje i porozmawiajcie o nich z rodzicami: 
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10. Imieninowe echo – zabawa rozwijająca słuch fonematyczny. 

Rodzic mówi sylabę – dziecko wymienia imię rozpoczynające się na daną sylabę. 

 

11.Spacer z krążkiem – zabawa ruchowa z elementem równowagi. 

Dziecko układa na głowie papierowy talerzyk i spaceruje po pokoju. 

 

 

12.Dzieci na Ziemi – słuchanie wiersza A. Widzowskiej. 

 

Na kuli ziemskiej bawią się dzieci, 

cieplutkie słonko wciąż dla nich świeci,  

a księżyc mruga oczkiem na niebie 

do wszystkich ludzi, również do ciebie. 

Zulu z Afryki chodzi po drzewach, 

a Chinka Inka jak ptaszek śpiewa. 

Eskimos Bubu gra w piłkę z foką, 

na słoniu jeździ Hindus Namoko. 

Dzieci się różnią kolorem skóry, 

jednak są dumne ze swej kultury 

i choć w dziwacznych mówią językach, 

pragną się bawić, tańczyć i brykać! 

Inka i Zulu, Bubu, Namoko - 

chcą być kochane, śmiać się szeroko, 

jeść smakołyki, dbać o zwierzęta, 

a zamiast wojen mieć tylko święta! 

Niech wam się spełnią wszystkie marzenia - 

tak, robiąc obrót, powiada Ziemia. 

 

 

- O jakim święcie była mowa? 

- Jakie są dzieci na całym świecie? 

- Co to znaczy, że dzieci na całym świecie są takie same? 

-  Co najbardziej lubią robić dzieci? 

-  Jakie imiona miały dzieci z wiersza? 

 

Poniżej linki do filmików o dzieciach z różnych stron świata. 

 

Bajka dla dzieci o Biegunie północnym 

https://www.youtube.com/watch?v=sQ7O7JWN5z4 

 

Zabawy dzieci z Indonezji 

 https://www.youtube.com/watch?v=UKTas4t2O4U 

 

Film edukacyjny Neema 

https://www.youtube.com/watch?v=wtdHz6HdUrI 

 

Bambo -  J. Tuwim 

https://www.youtube.com/watch?v=QvZs8Fonnx4 

 

Bajki z różnych stron świata (Rękawiczka -bajka ukraińska) 

https://www.youtube.com/watch?v=R9QFx3loZPU&list=PLg-

YGiOGOvd2pmqhJsbtveib7fVQiKO2w 

https://www.youtube.com/watch?v=sQ7O7JWN5z4
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https://www.youtube.com/watch?v=R9QFx3loZPU&list=PLg-YGiOGOvd2pmqhJsbtveib7fVQiKO2w
https://www.youtube.com/watch?v=R9QFx3loZPU&list=PLg-YGiOGOvd2pmqhJsbtveib7fVQiKO2w


13.Podwórko – wiersz J. Koczanowskiej. 

 

Na naszym podwórku, wspaniała zabawa, 

jest ławka, huśtawka i zielona trawa. 

Jest piasek, łopatka i wiele foremek, 

są piłki, skakanki, czerwony rowerek. 

Tutaj się bawimy, zapraszamy gości, 

bo wspólna zabawa to mnóstwo radości. 

 

Odpowiedz na pytania; 

-  Jakie zabawki znajdują się na podwórku? 

-  Co dostarcza dzieciom wspólna zabawa? 

 

 

14.Plac zabaw – zabawy taneczne przy wybranej piosence. 

 

Plac zabaw – piosenka 

https://www.youtube.com/watch?v=_fgm-kI1RNY 

 

Plac zabaw  - piosenka. 

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

 

 

 

 

Jesteśmy ciekawe, czy pamiętacie o używaniu na co dzień  magicznych słów. 

Powinny one być zawsze z Wami, bez różnicy,  

czy jesteście w przedszkolu, czy w domu. 

 

     Dla przypomnienia wierszyk: 

 

Grzeczne słówka  -  A. Galica 

 

Dziękuję przepraszam i proszę 

– trzy słówka za małe trzy grosze. 

I grzeczny królewicz, i grzeczna królewna 

znają te słówka na pewno. 

To przecież niewiele kosztuje, 

gdy powiesz uprzejmie: dziękuję! 

Korona ci z głowy nie spadnie na pewno 

– nawet, gdy jesteś królewną. 

Trzy słówka za małe trzy grosze 

– dziękuję, przepraszam i proszę. 

 

Posłuchajcie melodii, którą pewien tata skomponował dla swojej córeczki, a może zaprosicie do 

wspólnego tańca rodziców i rodzeństwo. 

     „Melodia dla Zuzi” 

https://www.youtube.com/watch?v=xZEu7Fgdtf8 
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15. Karty pracy do wykonani na ten tydzień 
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16. Kolorowanki: 

 





 
 

 

 



 
 

 


