
Kochane Pszczółki, z okazji Waszego święta –

Dnia Dziecka życzymy Wam wiele zdrowia i radości,

wiary, że marzenia się spełniają, wspaniałych przyjaciół

i szczęśliwych, wesołych przygód oraz byście zawsze

byli otoczeni nieustającą miłością swoich bliskich.
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Do dzieci z różnych stron świata 

Płyną najlepsze życzenia. 

By radość wypełniała wasz świat 

I spełniały się Wasze marzenia. 

Europa, Azja, Afryka

Australia i Ameryka

To miejsce zamieszkania

Niejednego smyka. 

Bo Całą naszą planetę 

Zamieszkują dzieci. 

Uśmiech ich ogrzewa świat

I sprawia, że słonko jaśniej świeci.

Możemy znacznie się różnić, 

Mieć inne włosy i oczy. 

Nawet ciemniejsza skóra 

Nikogo z nas nie zaskoczy. 

Bo przyjaźń, życzliwość, szacunek

Nie pyta o takie rzeczy. 

Myślę, że nikt z nas już nigdy

Temu nie zaprzeczy. 

Jesteście mądrzy, piękni, dobrzy,

bardzo potrzebni, wspaniali! 

Pamiętajcie o tym gdy będziecie 

duzi i teraz - gdy jesteście mali.

Małgorzata Pauszek
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Rodzicu, przeczytaj cały wiersz na głos, a następnie powtórnie, 

czytając po jednym lub kilka wersów porozmawiaj z dzieckiem na 

temat treści wiersza. Można zadać pytania:

Czy świat należy tylko do dorosłych?

Czy dobrze jest być dzieckiem? Dlaczego?

Co robią dzieci, kiedy są szczęśliwe? 

Jak powinni dorośli reagować , kiedy dziecku coś się nie uda? Kiedy 

jest smutne, marudne? 

Co jest potrzebne dziecku do szczęścia?

Czy pamięta, jakie są prawa dziecka?

Małe cuda

To nieprawda, że dorośli najmądrzejsi są pod słońcem,

bo kto uczy ich radości? Małe roześmiane brzdące!

Tak wspaniale być maluchem, biegać boso, liczyć mrówki,

koniec tęczy mieć za uchem, łowić ryby na sznurówki.

Wszystkie dzieci są ciekawe, chcą znać pismo i cyferki,

badać to, co piszczy w trawie, wiedzieć, czemu słoń jest wielki.

Gdy się dziecku coś nie uda i popada w tarapaty,

wspieraj je, a sprawisz cuda, nie krzycz głośniej od armaty!

Dzieci lubią być słuchane, kiedy mówią coś z powagą,

a gdy czasem chcą być same, mają też do tego prawo.

Nikt nie może szturchać dziecka, straszyć klapsem ani pasem,

śmiać się, gdy mu leci łezka, lub nazywać go głuptasem.

Czasem dzieci są marudne, płaczą z żalu lub ze złości,

są samotne, śpiące, brudne, ale zawsze chcą miłości!

Gdy się duzi bawią z dziećmi w śmichy-chichy, poczytajki,

świat jest piękny i bezpieczny, lepszy od zmyślonej bajki.

autor A. Widzowska

https://www.youtu
be.com/watch?v=f
4tbWJo02q4

https://www.
youtube.com/
watch?v=zwS_
J432Skc

Piosenka o prawach 
dziecka. Kliknij w nutki.

Bajeczki o prawach 
dziecka. Kliknij w obrazek.

Opracowanie: Helena Mirowska
Obrazy pobrano z: www.creazilla.com, www.youtube.com; 

https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4
https://www.youtube.com/watch?v=zwS_J432Skc


1. Szczeniaczek
Stoisz w szerokim rozkroku, a malec biega na czworakach wokół twoich 
nóg, wykonując ósemki (i oczywiście - szczekając albo popiskując jak 
mały piesek). 

2. Modelka
Na podłodze rozciągnijcie skakankę lub sznurek (możecie też 
wykorzystać np. krawędź dywanu). Dziecko idzie (plecy proste, głowa 
wysoko, krok pełen godności) wzdłuż linii, stawiając stopy na krzyż, 
niczym modelka na wybiegu.

3. Zabawa z piłką
Malec w pozycji na czworakach uderza piłkę czołem i stara się nią trafić 
do bramki (można ją wyznaczyć za pomocą kręgli, klocków itd.). Licz, 
ile bramek tak zdobędzie.

4. Tresowany lew
Trzymasz hula-hoop, a dziecko przez nie przechodzi niczym cyrkowy 
lew przez płonącą obręcz. Przy każdym kolejnym ćwiczeniu możesz 
unosić hula-hoop nieco wyżej. Ale lew musi ryczeć! Głośno!

https://polki.pl/rodzina/dziecko,gimnastyka-dla-przedszkolaka-10-pomyslow,10023635,artykul.html

Opracowanie: Małgorzata Szypulska

Drogie dzieci i drodzy rodzice. Zapraszam Was do 

wspólnych zabaw gimnastycznych.



dzieci świata

Drogie Pszczółki zapraszam Was do obejrzenia 

animacji o dzieciach świata.

Kliknij w zdjęcie poniżej.

Opracowanie: Jolanta Adamus-Wyżgolik
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https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1Z7xCbpwbTyh_7Y6fVzGET7K3qc4GPnaGx9ElAZmJdWn7lmaYIpuwKzKw

