
Dzień dobry!

Witam wszystkie dzieci i rodziców 1 czerwca. Dziś mamy bardzo szczególny dzień, Dzień Dziecka. 

Zapraszamy dziś na zabawę z rodzicami. Drogie dzieci to jest Wasz dzień. Życzę Wam wszystkiego 

co najlepsze i mocno przytulam. A oto wierszyk dla Was:

PIERWSZY CZERWCA DZIEŃ RADOSNY

KWITNĄ KWIATKI, SŁOŃCE ŚWIECI...

W DNIU TAK PIĘKNYM I WSPANIAŁYM

ŻYCZĘ TOBIE SERCEM CAŁYM

MOC UŚMIECHU I RADOŚCI

SZCZĘŚCIA, ZDROWIA, POMYŚLNOŚCI.

Przebieg zajęć: 

1.Witamy się piosenką (na melodię „Panie Janie”): 

„Witaj (imię dziecka), witaj (imię dziecka) 

Jak się masz? Jak się masz? 

Wszyscy Cię witamy, wszyscy pozdrawiamy 

Bądź wśród nas, bądź wśród nas.”    

2.Komentujemy pogodę, którą widzimy za oknem. Czy są chmury? Czy pada deszcz? Czy świeci 

słońce? 

3.Dziś jest poniedziałek. Ten dzień oznaczony jest kolorem zielonym. Proszę poszukać wraz z 

dzieckiem koloru zielonego w swoim otoczeniu, na ubraniu. 



4. Posłuchajmy  wierszyka  i piosenek o dzieciach.

 https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0 Dzieci świata wierszyk

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

https://www.youtube.com/watch?v=rfxZDtffIF4  Dzień dziecka

w trakcie tej piosenki możemy pokazywać dziecku symbole z załącznika:

(śniadanie, ubranie, na barana, na kolana, do kina, zabawki, wycieczka do zoo, lody,  czekolada 

lizaki)

5. Nasze dzieci najbardziej ze wszystkiego na świecie, chcą spędzać czas z mamą i tatą. Zaprośmy 

nasze dziecko do wspólnej zabawy z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijającego Weroniki 

Sherborne.

„Fotelik” – Dorosły siedzi na podłodze z nogami wyprostowanymi lub po turecku obejmując rękami

siedzące przed nim dziecko. Dziecko siedzi na podłodze lub na udach dorosłego odwrócone do 

niego plecami. Dorosły razem z dzieckiem kołyszą się do przodu i do tyło, oraz na boki.

„Fotelik odwrócony” – Ta sama pozycja tylko dziecko siedzi przodem do dorosłego wtulone w 

niego. Dorosły może nucić lub śpiewać ulubioną piosenkę dziecka.

„Masażyk a’la naleśnik” – Dorosły układa wyprostowane dziecko na kocyku, następnie rolując je 

zawija w kocyk jak naleśnik. Dziecko leży w pozycji na brzuchu, dorosły na głos mówi co będzie 

robił. 

  „Smaruję naleśnika sosem”– masaż wyprostowaną ręką lub rękami plecy dziecka.

 „Teraz będę wkładał orzechy” – punktowe dotykanie wyprostowanymi palcami całej powierzchni 

pleców dziecka.

 „Teraz dodam trochę ketchupu” – ręką zwinięta w pięść, ustawioną pionowo wykonuje na plecach 

okrężne ruchy jak przy rozcieraniu w moździerzu.

 „Teraz układam plastry żółtego sera” delikatne oklepywanie pleców otwartą dłonią itp.

W trakcie masażu można lekko szczypać, opukiwać, dociskać, rozciągać, ściskać, rozcierać, ugniatać,

rysować po plecach itd. Techniki i pomysły dowolne, można również używać masażerów.

Huśtawka – Dwoje dorosłych układa dziecko na kocyku chwytają za cztery rogi kocyka i delikatnie 

huśtają dziecko na boki, jak również w górę i w dół.

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0
https://www.youtube.com/watch?v=rfxZDtffIF4
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ


           

             W załączniku znajdują się symbole  do piosenki o Dniu Dziecka.

Zachęcam do wysyłania zdjęć prac i dzieci na domowo393@gmail.com
             Pozdrawiam serdecznie!

mailto:domowo393@gmail.com

