
1.06.20 Poniedziałek – Dzień Dziecka 

 

 
 

Posłuchaj piosenki. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ 

                                                                                                                        

Przeczytaj wiersz H.Niewiadomskiej. 

 

Marzenia  
 

Dzieci lubią mieć marzenia, 

Chcą, by były do spełnienia. 

Każde w głowie ma guziczek, 

Taki mały żółty pstryczek, 

Co im świat piękniejszym czyni, 

Od Krakowa aż do Gdyni. 

 

Krzysio chciałby być pilotem. 

Pstryk – już lata samolotem. 

Ewa chce lekarzem zostać. 

Pstryk – już w białym kitlu postać. 

Kosmonautą chce być Jurek. 

Pstryk – i pędzi w kosmos, w górę. 

 

Lecz są również takie dzieci, 

Którym słońce słabiej świeci. 

Jacek, co ma chorą nogę, 

Chciałby dosiąść hulajnogę. 

Julia, która słuch ma słaby, 

Chce usłyszeć szelest trawy. 

 

Ale wszystkie ich marzenia, 

Są z tym pstryczkiem do spełnienia. 

No, więc śmiało, przekręć pstryczek, 

A nuż właśnie dziś guziczek 

W świat twych marzeń cię zabierze 

– Będziesz zdrowy bohaterze! 

 

Odpowiedz na pytania. O czym marzą dzieci z wiersza? O czym Ty marzysz? 

Jak myślisz, czy marzenia mogą się spełnić? 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ


Posłuchaj fragmentu bajki pod tytułem: „Felek i rowerek” 

 

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

 

Opowiedz. O czym marzył Felek? Czy jego marzenie się spełniło? 

Czy jego rower był zwyczajnym rowerem? 

A gdybyś to Ty miał taki niezwykły rower, to co chciałbyś na nim zwiedzić, zobaczyć, gdzie 

chciałbyś pojechać? Jakie chciałbyś przeżyć spotkania i przygody? Narysuj o tym obrazek. 

Dlaczego warto marzyć? Posłuchaj piosenki pod tytułem „Mam marzenia” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uMRRK73w8M8 

 

Wykonaj ćwiczenie str. 82. Przerysuj obrazek. Pomoże liczenie kratek. 

 

Przeczytaj wyrazy: karuzela, drabinki, huśtawka, piaskownica. 

Gdzie znajdziesz te rzeczy? Oczywiście na placu zabaw. 

 

Posłuchaj piosenki pod tytułem „Plac zabaw” 

 

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

 

Zabawy są świetne, jeżeli bawimy się w grupie, z kolegami, koleżankami, z przyjaciółmi. 

Posłuchaj piosenki pod tytułem „ Mam przyjaciela”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mGsicfW_yG8 

 

Pokoloruj przyjaciół Kubusia Puchatka. 
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Z okazji Dnia Dziecka 
wszystkim dzieciom składamy serdeczne życzenia, 
dużo radości, spełnienia dziecięcych marzeń, 
sukcesów w rozwijaniu pasji i talentów oraz 
beztroskiej zabawy. 
 
Niech każdy dzień będzie dla Was wspaniałą 
przygodą! 
 

 


