Propozycja zajęć dla czterolatków na poniedziałek (1.06.2020r.)
Temat tygodniowy: „Dzień Dziecka”
Temat dnia: „Jakie są moje prawa i obowiązki?”

Zadanie 1
Posłuchaj uważnie wiersza M. Brykczyńskiego „Prawa dziecka”.
Niech się wreszcie każdy dowie
I rozpowie w świecie całym,
Że dziecko to także człowiek,
Tyle że jeszcze mały.
Dlatego ludzie uczeni,
Którym za to należą się brawa,
Chcąc wielu dzieci los odmienić,
Stworzyli dla Was mądre prawa.
Więc je na co dzień i od święta
Spróbujcie dobrze zapamiętać:

Tak się tu w wiersze poukładały
Prawa dla dzieci na całym świecie,
Byście w potrzebie z nich korzystały
Najlepiej, jak umiecie.
Obejrzyj obrazki przedstawiające twoje prawa i opowiedz o nich.
Zastanów się i powiedz do czego dziecko ma prawo.
Pamiętaj, że każde dziecko ma swoje prawa.
Dzieci podobnie jak dorośli są właścicielami pewnych praw i wolności.
Nazywają się one prawami człowieka. Źródłem tych praw jest godność człowieka, zwana również
człowieczeństwem.

Obejrzyj bajkę o prawach dzieci. Link poniżej↓
https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4

Zadanie 2
Weź udział w zabawach ruchowych. Pamiętaj, że sport to zdrowie!

Zabawa 1 „Chodzimy”
Dziecko chodzi po mieszkaniu. Zmieniamy co jakiś czas polecenia:
- chodzimy jak ludzie bardzo zmęczeni, smutni, weseli, zamyśleni.
Podczas zabawy - chodzimy: z otwartym parasolem pod wiatr, w głębokim śniegu,
po gorącym piasku, skaczemy po kamykach w górskim potoku.
Wymyślamy dziwne kroki - każdy wymyśla śmieszny sposób chodzenia.

Zabawa 2 „Tor przeszkód”
Rodzic ustawia tor przeszkód: rozłożona szarfa (można zrobić z szalika) – przeciąganie się;
tunel – przejście na czworakach (koc rozłożony na krzesłach);
kosz z woreczkami, pusty kosz – rzut do celu;
duża obręcz (hula hop) – przeskok z ugięciem kolan.
Dziecko pokonuje tor przeszkód, może wykonać zadania kilka razy.
Rodzic może w różny sposób modyfikować tor przeszkód.
Zadanie 3
Poproś osobę dorosłą o przeczytanie fragmentu opowiadania Juliana Ejsmonda „Baśń o ziemnych
ludkach”.

W głębi ziemi wśród korzeni
żyją sobie ziemne ludki…
Ród to miły i wesoły,
i potężny, choć malutki.
Podczas zimy, gdy na świecie
srogie mrozy i wichury,
ziemne ludki zamieszkują
kretowiska, mysie dziury…
Ale skoro złote słonko
promieniście znów zaświeci,
matka – Ziemia budzi ze snu
ukochane swoje dzieci.
Malcy biorą się do pracy,
pełni szczęścia i wesela,
jeden szczotką i grzebykiem
Drugi skrzydła chrabąszczowi
myje gąbką, co ma siły.
Pieszczotliwie doń przemawia:
„Chrabąszczyku, ty mój miły”.
Trzeci zasiadł do malarstwa:
chwyta żuczki, chrząszcze, larwy
i odnawia na ich szatkach
świeżą farbą zblakłe barwy.
Zastanów się i odpowiedz na pytania:
Gdzie żyją ziemne ludki?
Jakie są ich obowiązki?
Kogo przypominają te ziemne ludki?
Czy one żyją naprawdę?
Te ziemne ludki miały różne obowiązki. Jakie ty masz obowiązki w domu? A jakie w przedszkolu?
Ustal wspólnie z rodzicami listę twoich obowiązków.
Pamiętaj, że każdy człowiek, dorosły i dziecko oprócz praw ma także obowiązki.

Propozycja zajęć dla czterolatków na wtorek (2.06.2020r.)
Temat tygodniowy: „Dzień Dziecka”
Temat dnia: „Koledzy z innych krajów”
Zadanie 1
Obejrzyj obrazki przedstawiające dzieci z różnych krajów: Eskimosa, Afrykanina, Japonkę, Indianina.
Posłuchaj wierszy o dzieciach przedstawionych na obrazkach.
„Murzynek Bambo” J. Tuwim
Murzynek Bambo w Afryce mieszka,
Czarna ma skórę ten nasz koleżka.
Uczy się pilnie przez całe ranki
Ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki.
A gdy do domu ze szkoły wraca,
Psoci, figluje – to jego praca.
Aż mama krzyczy: „Bambo łobuzie!”,
A Bambo czarną nadyma buzię.
Mama powiada : „Napij się mleka”,
A on na drzewo mamie ucieka.
Mama mu mówi „Chodź do kąpieli”,
A on się boi, że się wybieli.
Lecz mama kocha swojego synka,
Bo dobry chłopiec z tego Murzynka.
Szkoda, że Bambo czarny, wesoły,
Nie chodzi razem z nami do szkoły.

„Eskimosek” H. Szayerowa
To Odarpi. Mały chłopiec, Eskimosek.
Oczy czarne jak paciorki,
płaski nosek.
Żyje w kraju wiecznej zimy,
wiecznych śniegów.
i ma samych Eskimosów za kolegów.
A, że w skórach chodzą wszyscy Eskimosi,
więc Odarpi też niedźwiedzie
futro nosi.
Mieszka w igloo, śnieżnej chacie
z bloku lodu.
Jeszcze dziadek je zbudował sam
za młodu.
A do szkoły, co w odległym
jest okręgu,
wiozą chłopca na saneczkach
psy w zaprzęgu.

„Mały Indianin”
To nasz przyjaciel czerwono skóry,
Ryczący Bawół – zwą go niektórzy.
Razem z indiańską rodziną swą
mieszka w wigwamie – to jego dom.
Znacie go z filmów o Indianach,
którzy w skórzanych chodzili ubraniach.
A gdy na łowy szli na bizony
to malowali na twarzach wzory.

„List od małej Japonki”
Jestem mała Kiem – an – fu.
Szybko zrywam się ze snu.
Na śniadanie zjadam ryż
I do szkoły biegnę dziś.
Tam się uczę pisać znaki.
Każdy znak to wyraz jakiś.
Znaków trzy tysiące jest,
Z góry na dół je pisze też.
Chętnie słucham o swym kraju,
Który słynie z samurajów.
Wiem, że najcenniejszy w świecie
Pokój jest i radość dzieci.

Odpowiedz na pytania:
- Czy wszyscy na świecie jesteśmy tacy sami?
- Czy dzieci z obrazków różnią się od nas?
- Czym różnią się dzieci z ilustracji?
- Jak nazywają się ich domy?
Dom afrykański to szałas, dom eskimoski to igloo, dom japoński to minka, dom indiański to tipi.

Zadanie 2
Zabawa muzyczno-ruchowa do piosenki Majki Jeżowskiej „Kolorowe dzieci”.
Link do piosenki poniżej↓
https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4

Czy wiesz jak witają się polskie dzieci? (przez podanie ręki, przybicie piątki, przybicie „żółwika”).
Dzieci z innych krajów też się witają, np. Japończycy poprzez złożenie rąk i ukłon, Eskimosi - nosami,
Afrykanie poprzez klaskanie i podskakiwanie, Indianie poprzez przyłożenie ręki do serca i odchylenie
jej zataczając koło.
Poruszaj się w rytm piosenki – na przerwę w muzyce witaj się z rodzicami, rodzeństwem: jak Japonka,
Eskimos, Afrykanin, Indianin i polskie dziecko.

Zadanie 3
Zachęcamy do zabawy plastycznej „Makaronowy obrazek dla kolegi lub koleżanki z innego kraju”.
Możesz wykonać piękną pracę plastyczną z wykorzystaniem makaronu, farb, kleju, kartek papieru,
kredek.

Propozycja zajęć dla czterolatków na środę (3.06.2020r.)
Temat tygodniowy: „Dzień Dziecka”
Temat dnia: „Znam zasady dobrego wychowania”
Zadanie 1
„Jak się zachować, gdy do kogoś przychodzimy i gdy kogoś zapraszamy?”
– porozmawiaj na temat zasad dobrego wychowania z rodzicami.
Obejrzyj krótki filmik prezentujący animowany wiersz z obrazkami pt. „Kwoka” Jana Brzechwy.
Link poniżej↓

https://www.youtube.com/watch?v=44dL91Z-v-I

„Kwoka” Jan Brzechwa
Proszę pana, pewna kwoka
traktowała świat z wysoka
i mówiła z przekonaniem:
„Grunt do dobre wychowanie!”
Zaprosiła raz więc gości
by nauczyć ich grzeczności.
Pierwszy osioł wszedł, lecz przy tym
w progu garnek stłukł kopytem.
Kwoka wielki krzyk podniosła:
„Widział kto takiego osła?!”
Przyszła krowa. Tuż za progiem
zbiła szybę lewym rogiem.
Kwoka gniewna i surowa
zawołała: „A to krowa!”
Przyszła świnia prosto z błota
kwoka złości się i miota:
„Co też Pani tu wyczynia?
Tak nabłocić! A to świnia!”
Przyszedł baran. Chciał na grzędzie
siąść cichutko w drugim rzędzie,
grzęda pękła, kwoka wściekła
coś o łbie baranim rzekła
i dodała: „Próżne słowa,
takich nikt już nie wychowa,
trudno, wszyscy się wynoście!”
No i poszli sobie goście.
Czy ta kwoka, proszę Pana,
była dobrze wychowana?
Po wysłuchaniu wiersza odpowiedz na pytania:
Dlaczego kwoka zaprosiła gości?
Co zrobili: osioł, krowa, świnia, baran?
Co zrobiła gospodyni – kwoka?
(Kwoka źle się zachowała jako gospodyni. Była niemiła, krzyczała, wyśmiewała swoich gości.
Goście nie uważali i zniszczyli dom kwoki.)
Jak należy się zachowywać, gdy zaprosi się gości?
Jak należy się zachować, gdy idzie się do kogoś w gości?

Zadanie 2
„Grupa przyjaciół”- wykonanie ludzików z rolek papieru toaletowego.
Do wykonania tego zadania potrzebne ci będą: rolki po papierze toaletowym, kolorowy papier,
bibuła, wełna, nożyczki, klej, kredki.
Samodzielnie lub z pomocą osoby dorosłej wykonaj ludziki: z rolek papieru toaletowego zrób tułów, z
papieru kolorowego – głowę, ręce i nogi, a z bibuły lub wełny – włosy.
Pobaw się wspólnie z rodzeństwem lub rodzicami wykonanymi ludzikami.

Zadanie 3
Zachęcamy do wykonania ćwiczeń gimnastycznych z wykorzystaniem woreczka lub chusteczki.









Marsz po obwodzie koła z woreczkiem lub chusteczką na głowie.
„Bocian” – zabawa z elementami równowagi, dziecko kładzie woreczek raz na prawym, raz na
lewym kolanie, ręce-ramiona w bok z utrzymaniem równowagi.
„Piesek” – zabawa na czworakach, dziecko wkłada woreczek pod kolano, opiera dłonie o
podłogę, porusza się skacząc na jednej nodze
„Broda” – dziecko siedzi na podłodze w siadzie skrzyżnym, woreczek trzyma pod brodą,
wyrzucając woreczek robi skłon w przód.
„Hop do góry”- dziecko siedzi w siadzie skrzyżnym, podrzuca woreczek do góry jedną ręką i łapie
go drugą – powtarzamy ćwiczenia kilkakrotnie.
„Pomyśl i zrób”- dziecko otrzymuje polecenie i wymyśla sposób jego wykonania, np. na podłodze
ma znaleźć się: 1 noga i woreczek, 2 nogi i ręka, 2 ręce i 1 noga itp.
„Balonik”- dziecko leży na plecach, woreczek kładzie na brzuchu. Wykonuje wdech nosem, aby
woreczek uniósł się w górę i wydech ustami, by woreczek opadł.

Propozycja zajęć dla czterolatków na czwartek (4.06.2020r.)
Temat tygodniowy: „Dzień Dziecka”
Temat dnia: „Moje marzenia”
Zadanie 1
Usiądź wygodnie, zamknij oczy i posłuchaj wiersza B. Formy „Konrad marzyciel”.

Dzisiaj zjawił się na plaży
Konrad, który ciągle marzy.
Koc rozłożył i w półcieniu
marzyć zaczął w oka mgnieniu.
Lecę w górę! Niesłychane!
Balon niesie mnie w nieznane.
Jest Australia. O! Kangury!
Strusie emu widzę z góry.
Wtem pojawia się Afryka
pełna zwierząt trochę dzika.
Są tu zebry, lwy, gazele
I antylop bardzo wiele.
O biegunie teraz marzę.
W swych marzeniach się odważę,
Na spotkanie z niedźwiedziami,
wielorybem i fokami.
O wspaniałym marzę locie
w bardzo szybkim samolocie.
Zwiedzę Azję i Europę,
w Ameryce będę potem.

Słońce woła do Konrada:
- Ach mój drogi nie przesadzaj,
Szumią fale, dość tych marzeń.
Czas na kąpiel pełną wrażeń.
Odpowiedz na pytania:
- Co takiego robił Konrad?
- O czym marzył?
- Co to znaczy marzyć?
- Jakie ty masz marzenia?
Opowiedz o nich rodzicom.
Dobrze jest marzyć, bo marzenie to myślenie o tym co sprawia nam przyjemność (co chcielibyśmy
mieć, robić, zobaczyć, zwiedzić).

Zadanie 2
Przypomnij sobie nazwy figur geometrycznych (koło, trójkąt, kwadrat, prostokąt).
Poniższy filmik ci w tym pomoże ↓
https://www.youtube.com/watch?v=tzsMkciG-lE

Jeśli już pamiętasz kształty i nazwy figur to wykonaj kolejne zadanie.
Zapraszamy do zabawy plastycznej „Wyczaruj obrazek”.
Poproś rodziców o wydrukowanie kart pracy z grafiką figur.
Zastanów się, jakie obrazki mogą z nich powstać.
Do wykonania tej pracy będą ci potrzebne kredki i dużo wyobraźni.

Zadanie 3
„Podróż do Afryki” – opowieść ruchowa.

Naszą podróż rozpoczynamy od lotu samolotem (dzieci rozkładają ręce na boki i poruszają się
swobodnie po sali, ogrodzie).
Samolot wylądował w Afryce . Wsiadamy do samochodu i ruszamy w dalszą drogę (dzieci naśladują
samochody, swobodny bieg, ręce ułożone tak, jakby trzymały kierownice).
Dojechaliśmy do dżungli, wysiadamy z samochodu i obserwujemy przyrodę (dzieci przykładają ręce do
oczu tworząc lornetkę, patrzą raz w lewo, raz w prawo).
Idziemy przez wysokie trawy (wysokie unoszenie kolan), a potem cicho skradamy się aby zobaczyć
stado słoni (głośne tupanie nogami i machanie ręką - trąbą).
Chodzimy bardzo cicho by nikogo nie spłoszyć, albo by nie usłyszał nas lew (idziemy na palcach).
Ciiii…! (kładziemy palec na buzię). Słychać jakiś szelest. Uciekajmy na drzewo (naśladujemy wspinanie
się na drzewo).
Ooo…! Jaka miła małpka – chcesz to się pobawimy (drapiemy się po plecach, skaczemy na jednej
nodze, wyginamy się).
Ruszamy w dalszą drogę. Przed nami rzeka, musimy ją przeskoczyć (duży skok do przodu), a teraz
skaczemy po kamieniach (małe podskoki).
Uwaga! Krokodyl (robimy paszczę z rąk i naśladujemy kłapanie krokodyla).
Na szczęście krokodyl odpłynął a my możemy iść dalej. Nad naszymi głowami pojawiły się kolorowe
papugi i machają wesoło skrzydłami (machanie rękami i wołanie arra,arra…).
Już niedługo dotrzemy do samochodu, ale musimy przejść obok śpiącego węża (dzieci kładą się na
podłodze i sycząc poruszają się po niej).
Udało się przejść bezpiecznie i już jedziemy samochodem na lotnisko.

Propozycja zajęć dla czterolatków na piątek (5.06.2020r.)
Temat tygodniowy: „Dzień Dziecka”
Temat dnia: „Zabawy dzieci”

Zadanie 1
Zapraszamy do udziału w zabawach dzieci z innych krajów.
Zabawa 1 „Simama ka”- bawią się w nią afrykańskie dzieci.
Tekst afrykańskiej rymowanki: Simama ka, simama ka, ruka, ruka, ruka, simama ka, tembeja kimbija,
tembeja kimbija, ruka, ruka, ruka simama ka.
Ruchy dzieci: Simama – kucają, ka – wstają, ruka – klaszczą lub tupią, tembeja kim bija – obchodzą
dookoła krzesło lub obracają się wokół własnej osi. Bawią się dwa razy. Za drugim razem śpiewają i
poruszają się dużo szybciej.

Zabawa 2 „Rangoli” – bawią się w nią azjatyckie dzieci (Indie, Pakistan).
Ta egzotyczna zabawa polega na tworzeniu barwnych kompozycji - obrazów na ziemi lub asfalcie.
Hindusi tworzą je z ziaren ryżu, piasku, zbóż, płatków kwiatów, czy malują je kredą. Wielobarwne
ornamenty wznoszone są przed tradycyjnymi świętami, jednak maluchy potrafią godzinami leżeć na
ziemi tworząc mozaiki bez żadnej okazji.
Narysuj dowolny kształt lub wzór, łatwy do wypełniania. Może to być np. jakiś duży kwiat, fantazyjny
domek. Teraz należy „pokolorować” obraz barwnymi i niezwykłymi „wypełniaczami”: trawą,
kamyczkami, płatkami kwiatów, listkami itp.

Zabawa 3 „Jan zi”- zabawa chińskich dzieci.
Ta zabawa to są zawody w odbijaniu piłki. Zwycięża ten, kto najwięcej razy w ciągu pięciu minut,
dowolną częścią ciała odbije piłkę. Nie wolno tylko używać rąk.

Zadanie 2
„Nauka cierpliwości” – wiersz Dominiki Niemiec
Gramy w planszówkę.
przesuwam pionek, raz i dwa.
Najpierw rzuć kostką ty,
potem znów rzucę ja.
Ty będziesz pierwsza mamo,
następnie się zamienimy,
a jeszcze chwilkę później
w coś innego się zabawimy.
Może weźmiemy kredę?
Będę rysować motyle.
Wezmę niebieską i żółtą,
ale dam ci ją za chwilę.
Bo przebywając w grupie,
to bardzo ważna sprawa,
trzeba być cierpliwym i się dzielić
– to nauka, nie tylko zabawa.
Porozmawiaj z rodzicami na temat wiersza:
- W co miały zamiar bawić się dzieci?
- Jakim trzeba być, gdy bawimy się z innymi?
- Czy jesteś cierpliwy (a)?
- Czy podczas zabawy potrafisz dzielić się zabawkami z innymi dziećmi?
- Czy trudno jest poczekać na swoją kolej w zabawie?

Zadanie 3
„Na spacerze” - gra ściganka – tworzenie gry planszowej.
Zaproś do zabawy osoby dorosłe. Potrzebna ci będzie ich pomoc.
Na dużym arkuszu papieru narysuj mazakami lub kredkami okrągłe pola, jedno za drugim, tworząc
długiego węża z kół.
Na pierwszym kółku naklej napis START a na ostatnim napis META.
Na dwóch kółkach narysuj słońca, na dwóch parasole, na dwóch piłki, na dwóch latawce.
Oznaczenia na polach muszą być oddalone od siebie.
Zasady gry:
 Każdy z graczy stawia pionek na starcie.
 Grę rozpoczyna ten, kto wyrzuci większą liczbę oczek.
 Poruszamy się do przodu zgodnie z wyrzuconą liczbą oczek.
 Ostatni rzut kostką do mety musi się zgadzać z brakującą liczbą oczek.
 Pole gdzie jest słońce oznacza dodatkowy rzut kostką (jest piękna pogoda i możesz długo
bawić się na dworze).
 Pole gdzie jest latawiec - posuwasz się do przodu o trzy pola ( biegasz z latawcem i przybliżasz
się do mety).
 Pole gdzie jest parasol oznacza utratę kolejki (jest brzydka pogoda więc musisz zostać w
domu).
 Pole gdzie jest piłka – cofasz się o dwa pola do tyłu (spotkałeś kolegów i grasz z nimi w piłkę).
To jest przykład prostej gry ściganki, którą sprawnie wykonasz.

Może ty wymyślisz coś innego, trudniejszego.
Na pewno dasz radę.
Grając z rodzicami, rodzeństwem pamiętaj o przestrzeganiu zasad i cierpliwym czekaniu na swoją
kolej.
Gratulacje!

Przypominamy adresy e-mail grup 4-latków:
Grupa IV „Muchomorki”: muchomorki.grupa4@gmail.com
Grupa V „Pszczółki”:
pszczolkimps2@wp.pl

