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,,Dzień Dziecka” 
NASZE PRAWA           

I OBOWIĄZKI 

Umuzykalnianie: 

 Piosenka prawach dziecka – rozwijanie pamięci słuchowej, 

słuchu fonematycznego, wdrażanie dzieci do uważnego 

słuchania utworu i wypowiadania się na jego temat. 

Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne: 

 ,,Nasze prawa” – praca plastyczna w małych zespołach. 

Rozwijanie umiejętności wy�rażania myśli za pomocą środków 

plastycznych. 

DZIECI NA    

ŚWIECIE 

Rozwijanie mowy i myślenia: 

 „Taki sam i inny” – doskonalenie umiejętności klasyfikacji, 

rozwijanie współpracy, integracja grupy.  

 Dzieci świata – rozwijanie umiejętności uważnego słuchania 

utworu i rozumienia jego treści, wypowiadania się na zadany 

temat, rozwijanie pamięci słuchowej. 

 „Dzieci z różnych stron świata” – poszerzanie słownika 

czynnego dzieci o skoja�rzenia związane z podobieństwem 

dzieci z różnych zakątków świata i różnicami między nimi, 

doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony 

temat, czekania na swoją kolej. 

Zajęcia ruchowe: 

 Zestaw cwiczeń gimnastycznych nr 37 – sprawne wykonywanie 

ćwiczeń gimnastycznych, rozwijanie dużej motoryki. 

Z WIZYTĄ U MOICH 

RÓWIEŚNIKÓW 

Rozwijanie mowy i myślenia: 

 „Różnię się od ciebie…, jestem do ciebie podobny” –

Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat, 

ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia. 

 „Kto to jest?”, „Pary”, „Kolorowy pociąg” – ćwiczenie 

umiejętności polisensorycznego rozpoznawania przedmiotów, 

osób, poszerzanie słownika czynnego dzieci o skojarzenia 

związane z opisywaniem wyglądu, doskonalenie umiejętności 

wypowiadania się na określony temat, czekania na swoją kolej 

 „Kraje i ich mieszkańcy” – doskonalenie percepcji wzrokowej, 

ćwiczenie umiejętności czytania, rozpoznawania niektórych 

liter, układanie napisu zgodnie ze wzorem. 

Umuzykalnianie: 

 Kolorowe dzieci – wysłuchanie piosenki Majki Jeżowskiej. 

Zabawy ruchowe do utworu. 

NASZE       

MARZENIA 

Rozwijanie mowy i myślenia: 

 ,,Pociąg marzeń” – doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych, 

rozwijanie fantazji i wyobraźni, rozwijanie umiejętności 

społecznych, współdziałania w grupie. 

Umuzykalnianie: 

 Moja fantazja – rozwijanie umiejętności uważnego słuchania 

utworu i rozumienia jego treści, wypowiadania się na zadany 

temat, rozwijanie pamięci słuchowej. 

 „Taniec marzyciela”, „Po drugiej stronie tęczy” – doskonalenie 



umiejętności wyrażania ruchem treści utworu 

NASZE ZABAWY Zajęcia ruchowe: 

 Zestaw cwiczeń gimnastycznych nr 37 – sprawne wykonywanie 

ćwiczeń gimnastycznych, rozwijanie dużej motoryki. 

Zajęcia plastyczno- konstrukcyjne: 

 „Enchoque” – wykonanie zabawki, doskonalenie umiejętności 

konstrukcyjnych, rozwijanie fantazji i wyobraźni, rozwijanie 

umiejętności społecznych, współdziałania w grupie. 

Doskonalenie percepcji wzrokowej, ćwiczenie umiejętności 

odtwarzania wzoru, ćwiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

doskonalenie sprawności grafomotorycznej. 

 


