
Drogie dzieci na dobry początek dnia zapraszam Was do zabawy z wierszykiem-masażykiem. 

Celem zabawy jest wydłużenie koncentracji uwagi oraz dostarczenie bodźców dotykowych. 

Tekst wierszyka (M. Bogdanowicz - Przytulanki, czyli wierszyki na dziecięce masażyki) 

 

Dziecko siada na dywanie, a rodzic siada za dzieckiem - wykonuje na jego plecach odpowiednie 

ruchy dłońmi i palcami ręki zgodnie z tekstem wiersza. Życzę miłej zabawy. 

 

LIST DO BABCI 

Kochana babciu. (piszemy palcem na plecach dziecka). 

KROPKA. (naciskamy palcem w jednym miejscu). 

Piszę Ci, że w Dniu Dziecka dostałem kotka. (kontynuujemy pisanie palcem). 

KROPKA. (naciskamy palcem w jednym miejscu). 

Kotek chodzi, (kroczymy palcami). 

kotek skacze, („skaczemy”, opierając dłoń na przemian na przegubie i palcach), 

kotek drapie, (delikatnie drapiemy dziecko po plecach), 

kotek chrapie. (opieramy głowę na plecach dziecka i udajemy chrapanie). 

I choć straszny z niego psotek, (łaskoczemy dziecko po plecach). 

bardzo fajny ten mój kotek. (przytulamy dziecko). 

Składamy list, (krzyżujemy ręce dziecka). 

naklejamy znaczek (dotykamy jego czoła płasko ułożoną dłonią). 

i zanosimy na pocztę. (bierzemy dziecko na ręce i spacerujemy). 

 

Przedszkolaku zapamiętaj! 

 

 
4.bp.blogspot.com 

 

1 czerwca obchodzimy w Polsce Międzynarodowy Dzień Dziecka. 

Jest to dzień, w którym szczególnie pamiętamy o prawach dziecka. 

Są one zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w 

Deklaracji praw dziecka. 

O ich przestrzeganie dba Rzecznik Praw Dziecka. 



Przedszkolaku pokoloruj obrazek. Rodzicu zwróć uwagę aby dziecko poprawnie trzymało narzędzie pisarskie. 

 
 

https://www.e-kolorowanki.eu/wp-content/uploads/2018/10/dzien-dziecka-kartka-kolorowanka-usmiechniete-dzieci.jpg 

 

 

 

 

 

Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam kochane dzieci zdrowia, dużo radości, uśmiechu, samych 

pogodnych dni, wymarzonych prezentów oraz mile spędzonego czasu z rodzicami. 

http://www.e-kolorowanki.eu/wp-content/uploads/2018/10/dzien-dziecka-kartka-kolorowanka-usmiechniete-dzieci.jpg
http://www.e-kolorowanki.eu/wp-content/uploads/2018/10/dzien-dziecka-kartka-kolorowanka-usmiechniete-dzieci.jpg


Przedszkolaku znajdź 5 różnic na obrazku. Powodzenia. 

 

Opracowała: Patrycja Rutkowska 

 

 

 

 

 



Kliknij w link poniżej, obejrzyj film i odpowiedz  na  pytania. 

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

1. O czym opowiada bajka ? 

 
2. Z jakich państw pochodzą dzieci? 

 
3. Czy znasz odpowiedź na pytanie : Jakie dzieci są na świecie? 

 
4. Opowiedz jak ty spędzisz Dzień Dziecka? 

 
5. Jaki jest twój wymarzony prezent na Dzień Dziecka? 

 

 

 

 

 

Źródło: https://przedszkouczek.pl/2019/05/13/dzien-dziecka/ 
 

Drodzy rodzice w tym zadaniu rozwijamy mowę. 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0
https://przedszkouczek.pl/2019/05/13/dzien-dziecka/


Przygotuj kredki , mazaki lub pastele i pokoloruj obrazek. 
 

Drodzy rodzice w tym zadaniu rozwijamy sprawność manualną. 
 

 

 

Źródło: https://www.e-kolorowanki.eu/kartki-okolicznosciowe/dzien-dziecka-kolorowanki-

darmowe/ 
 

 

 

Opracowała: Kinga Mateja 

https://www.e-kolorowanki.eu/kartki-okolicznosciowe/dzien-dziecka-kolorowanki-darmowe/
https://www.e-kolorowanki.eu/kartki-okolicznosciowe/dzien-dziecka-kolorowanki-darmowe/


Opracowała: Agnieszka Respondek 
 

 

 

 
1. Jaką głoskę słyszysz na początku wyrazy? Dopasuj wyrazy do odpowiedniej kolumny. 

https://wordwall.net/pl/resource/1394295 

Celem zadania jest usprawnianie słuchu fonematycznego. 

 
2. Mam nadzieję, że jeszcze pamiętacie nasze piosenki 



Zapraszam Was do wspólnej zabawy tanecznej z 

elementami naśladowania oraz utrwalimy kilka 

zwrotów w języku angielskim 

https://www.youtube.com/watch?v=kcQJDpj5TSY 

https://www.youtube.com/watch?v=t9WAGkQUUL0

https://wordwall.net/pl/resource/1394295
https://www.youtube.com/watch?v=kcQJDpj5TSY
https://www.youtube.com/watch?v=t9WAGkQUUL0


 


