
Propozycja zajęć i zabaw z dziećmi z grupy II na dzień 01.06.2020 

Drogie Dzieci, dzisiaj jest bardzo ważny dzień – Dzień Dziecka czyli Wasze Święto.  

Z tej okazji życzymy Wam, aby codziennie spotykało Was coś miłego i dobrego, uśmiechu od 

ucha do ucha od rana do wieczora, nieustannego odkrywania piękna i wspaniałości świata, 

rozwijania swoich licznych talentów oraz radosnego, twórczego i bezpiecznego pobytu w 

naszym przedszkolu . 

 

Spędźcie ten dzień z najbliższymi na wspólnej zabawie .W dowolnym czasie dzisiejszego 

dnia obejrzyjcie krótki filmik. 

 
 



Oto kilka przykładowych zabaw ruchowych. 

 

Pamiętacie piosenkę „Głowa, ramiona…”. Przypomnijmy ją sobie: 

https://youtu.be/JDSQlxZ_scY 

 

 

 

A teraz zabawa „Pada deszczyk” 

Siadamy na podłodze, nogi w „kokardkę” 

Pada deszczyk, pada, pada, (Uderzamy palcem o podłogę) 

coraz prędzej z nieba spada. (Przebieramy wszystkimi palcami) 

Jak z konewki woda leci, (Uderzamy całymi dłońmi o podłogę) 

A tu błyskawica świeci... ( Prostujemy się i klaszczemy w dłonie  

 nad głową) Grzmot !!! (uderzamy piąstkami o podłogę)  

 

Potrenujcie rzuty do celu 😊. Potrzebujemy miękką piłeczkę lub 

kulkę z gazety oraz kosz lub karton. Ustalamy odległość i 

celujemy. Zadanie można sobie utrudniać zwiększeniem 

odległości. 

   

 

https://youtu.be/JDSQlxZ_scY


Wszyscy lubią skakać? To pora na piosenkę „Duży i mały 

skok” WYGIBASY.tv 

 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

 

 
Obrazek ze strony pixers.pl 

Zabawa „A ten miś” 

Naśladowanie ruchem treści wiersza J. Wasilewskiej 

 

A ten miś, mały miś 

idzie sobie tak jak Krzyś - maszerujemy 

A ten miś, bury miś, 

Tak jak kotek chciałby iść - idziemy na czworakach 

A ten miś, mały miś 

Z pajacykiem skacze dziś - podskakujemy 

A ten miś, bury miś. 

fruwać chce jak z wiatrem liść - biegamy 

Miś się zmęczył, spać mu chce się, 

więc się ukrył w gęstym lesie. - przykucamy  

Jeśli pogoda dopisze proponuję abyście pobawili się na 

świeżym powietrzu. Spotkałam znajomego Skrzata, on też 

wybrał się na spacer...posłuchajcie gdzie wybrał się 

Borówka! 

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

 

Pobawcie się swoimi ulubionymi zabawkami, odpoczywajcie i nabierajcie sił do wykonywania nowych 

zadao. 

Pozdrawiam Dzieci i ich Rodziców Ciocia Ania 

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M
https://www.youtube.com/watch?v=HKbblzMIIEo

