
Drodzy Rodzice :) 

 

TEMAT TYGODNIA: Wszystkie dzieci są równe. 

Zadania do wykonania na ten  tydzień (25.05-29.05): 

 

- Zabawa „Zmierz długość” – Rodzic rozdaje dzieciom kolorowe paski 

papieru o długości 20 cm i prosi o zmierzenie nimi różnych rzeczy w pokoju, 

np. stołu, dywanu. Dzieci ustalają, jak będą zapisywać pomiary na kartce (np. 

jedno kółeczko oznacza jedną długość paska papieru, wyniki pomiarów mogą 

też próbować zapisywać cyframi). Sprawdzają i porównują pomiary. 

 
- Rodzic czyta dzieciom wiersz T. Kubiaka My dzieci. 

 

My, dzieci, my chcemy śmiać się. 

My, dzieci, lubimy słońce. 

My, dzieci, kochamy ptasi, 

wesoły, perlisty koncert. 

 

My, dzieci, chcemy wybiegać 

z domów w złociste poranki, 

my chcemy, by nam nad głową 

furczały barwne skakanki. 

 

My chcemy kochać motyle, 

po łąkach biegać i gonić, 

a w sadach głaskać śnieżyste, 

lecz ciepłe kwiaty jabłoni. 

 

My chcemy, by nasze mamy 

wciąż uśmiechały się do nas. 

By nasi dobrzy ojcowie, 

brali nas w czułe ramiona. 

 

My, dzieci, my chcemy kochać 

ptaki, obłoki i drzewa. 

My chcemy bawić się w słońcu 

zmierzchem – kołysanki śpiewać. 

 
- Rozmowa z dziećmi na temat wiersza: O kim opowiada wiersz? Jakie dzieci 

mają pragnienia? Czy wy macie jakieś marzenia (pragnienia)? Jakie? 

 

- Wyjaśnienie dzieciom pojęć: prawo, prawa dziecka, Konwencja praw dziecka. 

 

- Wykonanie plakatu „Mam prawo do…” – zapisanie lub narysowanie na 

dużym arkuszu szarego papieru wszystkich propozycji zgłoszonych przez 

dzieci. 

 



- Poznanie liczby 10. ( załączniki) 

 

- Pisanie liczby 10 w powietrzu, następnie na plecach rodzica.  

 

- Przeliczanie w zakresie 10. Liczymy z dzieckiem przedmioty w domu w 

zakresie 10, np. klocki, szklanki, samochodziki itp. 

 

- Zadania matematyczne - załączniki 

 

- Utrwalenie piosenki „Mama w kuchni”  

 
https://www.youtube.com/watch?v=vlDHyfQ4920 
 

Mama krząta się w kuchni od rana 

Myśli wciąż o niebieskich migdałach 

Gdy pytamy, co ugotowała 

"Dziś dla was pieczeń mam z hipopotama!" 

 

Ref. 

Nasza mama, mama zadumana 

Mama zadumana cały dzień 

błądzi myślami daleko 

codziennie przypala mleko 

na łące zrywa kwiaty 

i sól sypie do herbaty 

 

Nasza mama niezwykła kucharka 

Krokodyla wrzuciła do garnka 

krasnoludek wpadł jej do sałaty 

a w piecu piecze się zegarek Taty 

 

Ref. Nasza mama, mama zadumana 

Mama zadumana cały dzień 

błądzi myślami daleko 

codziennie przypala mleko 

na łące zrywa kwiaty 

i sól sypie do herbaty 

 

Ten krokodyl co uciekł z ogródka 

w przedpokoju chciał zjeść krasnoludka 

choć zegarek czuje się fatalnie 

lecz obiad był dziś bardzo punktualnie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vlDHyfQ4920


Ref. Nasza mama, mama zadumana 

Mama zadumana cały dzień 

błądzi myślami daleko 

codziennie przypala mleko 

na łące zrywa kwiaty 

i sól sypie do herbaty 

 

- Rodzic  recytuje wiersz D. Gellnerowej Dzieci. 

 

Wszystkie dzieci 

na całym świecie 

są takie same – 

lubią skakać na jednej nodze 

i lubią zanudzać mamę. 

Wszystkie dzieci 

na całym świecie 

śpiewają wesołe piosenki 

i byle kamyk, 

i byle szkiełko 

biorą jak skarb 

do ręki. 

 

Podobno dzieci 

na całym świecie 

bywają niegrzeczne czasem, 

lecz to nie u nas, 

nie w naszym mieście – 

to gdzieś za górą, za lasem… 

- Rozmowa na temat wiersza. Czy dzieci na całym świecie są podobne do 

siebie? Co lubią robić, niezależnie od tego, gdzie żyją i w jakim mówią języku? 

 

- Prawa dziecka. Przedstawienie dziecku plakatu z prawami dziecka (załącznik). 

Wspólne przeczytanie i omówienie praw dziecka.  

 

- Quiz – udzielanie odpowiedzi na pytania: 

Przykłady pytań: Wymieńcie 4 dowolne prawa dzieci. Dlaczego nie wolno 

czytać czyichś listów? Do kogo możemy się zwrócić o pomoc, gdy ktoś wyrządził 

nam krzywdę? W czym dzieci na całym świecie są do siebie podobne? Czym 

dzieci  mogą się od siebie różnić? Wymieńcie 5 dowolnych zabaw dziecięcych. 

 

 



- Kolorowanki o prawach dziecka (załączniki) 

 

 

- Piosenka o prawach dziecka 
https://www.youtube.com/watch?v=80lISAvoqT8 
 

Mam prawo żyć, mam prawo być sobą 

Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą 

Mam prawo kochać i kochanym być 

Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić 

Mogę się śmiać, może się dziać pięknie 

Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie 

Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych 

Nie można mnie zmuszać do uczynków złych 

  

Dziecka, dziecka, prawa, prawa 

poważna sprawa, poważna sprawa 

Dziecka, dziecka, prawa, prawa 

To nie zabawa, to nie zabawa 

 

Mam prawo śnić, mam prawo być inny 

Mogę być słabszy, lecz nie czuć się winny 

Mam prawo śpiewać głośno, kiedy chcę 

Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle 

 

- Rozmowa na temat piosenki: O czym była piosenka? Jakie prawa mają 

dzieci? Czy mamy prawo do …. (śpiewania, płakania, śmiania, kochania)?  

 

- Zadanie specjalne: 

W folderze „Projekt kulinarny – Bułka z masłem” znajdziecie Państwo 

instrukcje zadania.  

https://www.youtube.com/watch?v=80lISAvoqT8


 

Jeśli odebrali Państwo z przedszkola rzeczy oraz książki dzieci, proszę o 

uzupełnienie książek  

Pozdrawiam  i ściskam moje przedszkolaki. 

Dbajcie o siebie  

Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy  

P. Asia  


