
KLASA I – II – III a    

 TEMAT: ŚWIAT DZIECKA. 

1 czerwca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Dziecka. Jest to Wasze święto i w związku z 

tym w tym tygodniu będziemy zajmowali się tym tematem.  

Zajęcia twórcze 

1. Kolorowanka – Dzień Dziecka – praca farbami plakatowymi lub kredkami 

ołówkowymi. 

2. Tęcza – wyklejanie plasteliną (karta pracy). 

3. Zabawki dziecięce: 

a) Pluszowy miś – praca z brązowej włóczki/bibuły/kaszy gryczanej (pracę można 

wykonać z dostępnych materiałów). 

b) Bączek – wydzieranka z kolorowego papieru. 

c) Baloniki – każdy balon proszę wykonać inną techniką (farba plakatowa, ryż, kasza 

gryczana, włóczka, bibuła, kolorowy papier). 

Powyżej podałam propozycje wykonania prac, można je wykonać z dostępnych materiałów  

i z uwzględnieniem możliwości dzieci.  

Zajęcia muzyczno – rytmiczne 

1. Piosenki do tematu: „Wszystkie dzieci nasze są…”, „Kolorowe dzieci” (z repartuaru 

Majki Jeżowskiej), „Jesteśmy dziećmi” (w wykonaniu Śpiewających Brzdąców). 

Utwory dostępne są na platformie np. YouTube. 

„Wszystkie dzieci nasze są” 

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:  

Kasia, 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!  

Choć nie rozumiem mowy twej czytam lęk, 

 czytam śmiech.  



Nuty nie kłamią, zbuduj z nich klucz,  

otwórz nim nieśmiałość naszych słów.  

Ważny jest serca alfabet, ciepły uśmiech, 

 jak słownik, jesteśmy razem! 

 Wszystkie dzieci nasze są: 

 Kasia, Michael, Małgosia, John,  

na serca dnie mają swój dom, 

 uchyl im serce jak drzwi.  

Nie jesteś sam, nasza piosenka ciągnie za rękaw, 

 podaj mi dłoń i z nami stań nie ma dziś granic nasz dom 

 Wszystkie dzieci nasze są: 

 Kasia, 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. 

2. Zabawa w orkiestrę - proszę refreny piosenek wyklaskiwać, wystukiwać lub pograć na 

instrumentach domowych (garnki, łyżki, pudełka różnego rodzaju). Pozwólmy 

dzieciom powygłupiać się ( z okazji ich święta) 

Zajęcia sportowo – ruchowo – taneczne. 

W tym tygodniu proponuję w ramach zajęć ruchowych powygłupiać się z dziećmi przy 

piosenkach z zajęć muzycznych (skoki, podskoki, zabawy w kółku, trzymając się za ręce, 

bujanie; udawanie drzewek z podniesionymi rękoma, które są targane przez wiatr itp.)  

 

Wszystkiego najlepszego z okazji Dni Dziecka Kochani 

                                                                             

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 

 



 


