
Tematyka tygodnia: „Niby tacy sami, a jednak inni” 

 

Wiersz specjalnie dla Was. 

https://www.youtube.com/watch?v=qdsoPhY7LcU 

 

Piosenka dla Was. 
https://www.youtube.com/watch?v=rfxZDtffIF4 

 

Posłuchajcie proszę wiersz olejny wiersz: 
https://www.youtube.com/watch?v=JimLQ0V6oTg 

 

"Czytanie bajek nie musi być nudne" 

https://www.youtube.com/watch?v=txY5P48RhFc 
 

PRAWA DZIECI: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=zwS_J432Skc 

Moje prawa i obowiązki: 

– wspólne ustalenie praw i obowiązków dziecka w domu. Następnie zapisanie ich na kartce, 

którą dziecko ozdabia w dowolny sposób. 

Życzenia: 

 – zabawa dydaktyczna – Rodzic prosi dzieci, by zastanowiły się, czego można życzyć 

wszystkim dzieciom na całym świecie. 

Słuchanie piosenki „Dziwni goście” Krystyny Gowik 

https://www.youtube.com/watch?v=Mq5LVKj8pXQ 

Rozmowa na temat piosenki: 

• o czym jest ta piosenka? 

• co oznacza słowo: emocje? 

• o jakich emocjach jest mowa w piosence? 

• jakie emocje nas „odwiedzają”?  Co się wtedy dzieje? 

Słuchowisko o emocjach: 

https://www.youtube.com/watch?v=h4rmz68gZ6o&list=PLgm49APmm3AqYWpChLkr1Z2OuXAskly_v 

Oglądanie bajki o emocjach: 

https://www.youtube.com/watch?v=TcLK9ZBUsDs&list=PLxGVFuqLZXQEkOXr6lxe_rFiUve-ejxws 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DqdsoPhY7LcU%26fbclid%3DIwAR07Jvv1hbGx3GHgATaFDsX9ROczaihZAxCHG8AT_nBD2gtydSVPBa0Lfcw&h=AT260C69zLyhOopEYjHytvv-jkd2hNeWxgcv1LRSB8HEgMM8UEKhF_vbPCvUq9VI_zANDjMnc0DSPElWTFK20qf1HGjEqWlIxHvYBihdhmrTZuS5AxWkS0X1QLfUldXzZ-g&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3LeIs_Gm4ZftPE0qdPGhKly32iBZZqMTOdIp_XUTCPr7Kh9Is_l08zxXhtnMJBWdVaGrb7p-O3lhpY7SX9TUrVqJniAZV8pwCvJjL0ZcRHtclJLGG86qzfdf6p9jKi6CFTt9dtcpRYuTR5jnbe-N4I4J_0zd2GjE6MhH4kEK55ZGeuDsh4oq4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrfxZDtffIF4%26fbclid%3DIwAR0zdNe_9oHLh5_VAxAe0m6Lyrrz2Jf2Dbmz9liqO1JdHT_IKy-TzYCNGMA&h=AT0QHIX9sMpa4zbh3J51AxD5OlPBv7OJI0DZmfe4rHJzcuLa2Uvg6EFBlqn56uZ9kqaTPX4EWWX8-7r0ZWExJYvQLCi21AnZYOLri5OEczElKxyw2ZJ4drCmI1_65C0wBwk&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3LeIs_Gm4ZftPE0qdPGhKly32iBZZqMTOdIp_XUTCPr7Kh9Is_l08zxXhtnMJBWdVaGrb7p-O3lhpY7SX9TUrVqJniAZV8pwCvJjL0ZcRHtclJLGG86qzfdf6p9jKi6CFTt9dtcpRYuTR5jnbe-N4I4J_0zd2GjE6MhH4kEK55ZGeuDsh4oq4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DJimLQ0V6oTg%26fbclid%3DIwAR2mK9zUYb0Gd0NaIUfEB4c0rcsD2JUD5nNzu3q4ymefh-j3iV4CIlqualk&h=AT2yIIZbuGuj_dyyIX6it_n9zkptS3R9ADscugs-yu5BM22Btc6r1zZSSWNjyRVjV-hEywuNrCIG2S3YMSpxkdwGs-ugaF2mpgVaUx4Sod9xKBuPM0948svjNr5B9xep5NQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3LeIs_Gm4ZftPE0qdPGhKly32iBZZqMTOdIp_XUTCPr7Kh9Is_l08zxXhtnMJBWdVaGrb7p-O3lhpY7SX9TUrVqJniAZV8pwCvJjL0ZcRHtclJLGG86qzfdf6p9jKi6CFTt9dtcpRYuTR5jnbe-N4I4J_0zd2GjE6MhH4kEK55ZGeuDsh4oq4
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DtxY5P48RhFc%26fbclid%3DIwAR31xAg02y-zcBRNjHpC8n7sZiXBpxRtB7QpUmOS2s1PG86MvRoiAqRSCw0&h=AT2OIZJUl0viUDRk0TkbWaeoEQ7uy7dLs3GN2uEezVVGRbAdDgSQN3mx3Dj4l5GgSl78SMt4gvLNrCY3rrYY6tAgCvtR1qoIAsXdUay2PQGGDrfSPyRLndPzQugXDvScFzM&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3LeIs_Gm4ZftPE0qdPGhKly32iBZZqMTOdIp_XUTCPr7Kh9Is_l08zxXhtnMJBWdVaGrb7p-O3lhpY7SX9TUrVqJniAZV8pwCvJjL0ZcRHtclJLGG86qzfdf6p9jKi6CFTt9dtcpRYuTR5jnbe-N4I4J_0zd2GjE6MhH4kEK55ZGeuDsh4oq4
https://www.youtube.com/watch?v=zwS_J432Skc
https://www.youtube.com/watch?v=Mq5LVKj8pXQ
https://www.youtube.com/watch?v=h4rmz68gZ6o&list=PLgm49APmm3AqYWpChLkr1Z2OuXAskly_v
https://www.youtube.com/watch?v=TcLK9ZBUsDs&list=PLxGVFuqLZXQEkOXr6lxe_rFiUve-ejxws


Słuchanie  opowiadania Agaty Widzowskiej „Piłka dla wszystkich” 

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

 

Rozmowa na temat opowiadania: 

• Co śniło się Frankowi? 

• O czym opowiadał Adzie? 

• Jak zachowywali się chłopcy? 

• Co zrobił ich kapitan? 

• Kim został Franek na meczu? 

• Co powiedzieli chłopcy Frankowi na pożegnanie? 

• Co będzie ćwiczył Franek? 

• Jak oceniacie zachowanie chłopców na początku, a jak potem, po rozmowie z kapitanem? 

 

Ćwiczenia w czytaniu: 

 • książka Nowe przygody Olka i Ady s. 82-83, 

Inny, nie znaczy gorszy – czym jest tolerancja? 

 Oglądanie filmiku edukacyjnego „Duże sprawy w małych głowach” 

https://www.youtube.com/watch?v=N1sTKBOs78A&list=PLHWlQSkh81HbU-vfHTINMLrRaVR88_rd_ 

Zabawa uwrażliwiająca zmysł dotyku – Badamy swoją twarz. 

Każde dziecko za pomocą dotyku bada kształt swojej głowy, wypukłość nosa, uszu i policzków, 

ułożenie brwi, itp. 

Rodzic pyta: 

- jaki kształt ma głowa? 

- jakie są Wasze włosy? ( proste, kręcone, miękkie…), 

- wymieńcie części twarzy, 

- popatrzcie na rodzeństwo, rodziców, czy są tacy sami jak wy? Czy mają taki sam kolor oczu, 

włosów? 

Praca plastyczna – Dzieci z całego świata 

https://www.youtube.com/watch?v=okVZVZYxNcs
https://www.youtube.com/watch?v=N1sTKBOs78A&list=PLHWlQSkh81HbU-vfHTINMLrRaVR88_rd_


Potrzebne materiały: 

- kartka z narysowanymi kołami ( o średnicy 15 cm), 

- duże kolorowe koło bądź kwadrat o boku co najmniej 20 cm, 

- klej, 

- nożyczki, 

- kredki. 

Praca : 

- Wycięcie kół, 

- rysowanie na kołach oczu, nosa, ust,(kształt jest uzależniony od koloru koła), 

- przyklejanie kół na dużym kole, 

- dorysowywanie włosów w taki sposób, aby zarysować kredkami linię łączącą koło z papierem, 

- wycinanie narysowanej głowy, 

- wycinanie prac przez dzieci, 

- układanie na kartonie kompozycji z głów, a następnie przyklejanie ich na dużym kartonie lub 

kolorowym papierze. 

 

 



 

 

-  

Bajka: My dzieci świata 

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

Czym jest niepełnosprawność? 

https://www.youtube.com/watch?v=P5FFbkUc3Ew 

Rozmowa na temat indywidualności: 

Należy dzieciom podkreślić, iż nie można kogoś nie lubić za wygląd lub sposób zachowania, 

mówienia. Bardzo ważne jest to, by pamiętać, że: 

- wszystkie dzieci lubią się bawić, 

- wszystkie dzieci chcą mieć koleżanki i kolegów, 

- wszystkie dzieci cieszą się kiedy jest im wesoło, 

- wszystkie dzieci płaczą, gdy jest im smutno. 

Ćwiczenia w czytaniu: 

Książka Nowe przygody Olka i Ady, s. 90 -91 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0
https://www.youtube.com/watch?v=P5FFbkUc3Ew


Co jest cięższe, a co lżejsze? 

https://www.youtube.com/watch?v=h2LGXt0f014 

https://www.matzoo.pl/zerowka/ciezsze-lzejsze_49_335 

Utrwalane miesięcy na podstawie wiersza Ewy Małgorzaty Skorek Nazwy miesięcy 

https://www.youtube.com/watch?v=_Q2gjQRYN4U 

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

https://www.matzoo.pl/zerowka/liczymy-miesiace_48_348 

https://www.matzoo.pl/zerowka/miesiace-poziom-zaawansowany_48_343 

Słuchanie tekstu Jolanty Kucharczyk Moje uczucia 

Żal mi minionych wakacji, urodzin, które były, 

I tego, że odwiedziny babci już się skończyły, 

Smutno, że  tata wyjechał, mama tak mało ma czasu, 

I złość mnie bierze, że brat mój robi tak dużo hałasu. 

 

Tu, w moim sercu, mieszkają uczucia: miłość, radość i smutek, 

Czasem jestem tak bardzo szczęśliwy, lecz czasem także się smucę. 

W kieszonce kasztan na szczęście  o tym wciąż przypomina , 

Że wszystko, co jest tak smutne, kiedyś z czasem przemija. 

 

Zobacz, już się uśmiechasz, bo znowu będą wakacje,  

Tata niedługo wróci, z mamą pójdziesz na spacer, 

Po burzy zawsze jest tęcza, po deszczu słońce znów świeci, 

Po chwilach trudnych i smutnych znowu szczęśliwe są dzieci. 

 

Rozmowa na temat tekstu: 

- co meszka w sercu? 

- czy zawsze jest nam wesoło? 

https://www.youtube.com/watch?v=h2LGXt0f014
https://www.matzoo.pl/zerowka/ciezsze-lzejsze_49_335
https://www.youtube.com/watch?v=_Q2gjQRYN4U
https://www.youtube.com/watch?v=z_fJUyAUB_o
https://www.matzoo.pl/zerowka/liczymy-miesiace_48_348
https://www.matzoo.pl/zerowka/miesiace-poziom-zaawansowany_48_343


- czy zdarza się, ze coś Was smuci? 

- czy zdarza się, że coś as złości? 

Praca plastyczna: Emocje- radość, smutek, złość, strach. 

https://www.youtube.com/watch?v=SAXAbTWHp5s 

Wprowadzenie nazwy czerwiec na podstawie wiersza Apolinarego Nosalskiego O dwunastu 

braciach: https://www.youtube.com/watch?v=oCb9vvW6ZOc 

• jak nazywa się nowy miesiąc? 

• co to są sianokosy? 

• jak wyglądają chabry? 

• wymienianie nazwy wszystkich miesięcy, zaczynając od czerwca 

 

 

Karty pracy Nowe przygody Olka i Ady,  cz. 4, s. 54 - 59 
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