
 

Czerwiec,  

tydzień 1 Niby tacy sami, a jednak inni  

 

 

 

 



Dzień 1 Dzieci takie jak my 

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka! 

https://www.youtube.com/watch?v=m2HuFizYo38 

 

• Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Język migowy.  

     Od samego rana Ada przygotowywała się na spotkanie z nową koleżanką, Kasią. Okazało 

się, że tata Kasi jest bardzo zdolnym architektem i będzie pracował w tym samym biurze co 

tata Ady i Olka. Obie rodziny umówiły się w małej kawiarence w galerii, tuż obok bawialni 

dla dzieci. Ada bardzo lubiła poznawać nowe osoby i rozmawiać z nimi o tym, w co lubią się 

bawić. Tym razem Ada była szczególnie przejęta spotkaniem, bo dowiedziała się od 

rodziców, że Kasia nie słyszy. – Na żadne ucho? – dopytywała się Ada. – Ani troszeczkę? – 

Ani troszeczkę. – To jak my się będziemy bawić? – Jestem pewna, że znajdziecie na to 

sposób – uśmiechnęła się mama. Ada próbowała zatykać sobie uszy i prosiła Olka, żeby coś 

do niej mówił. – Mam fajną siostrę – powiedział Olek. – Co mówisz? – spytała Ada. – Moja 

siostra jest najlepszą siostrą na świecie! – Ecie-pecie? Nic nie rozumiem… Tej Kasi musi być 

bardzo trudno – stwierdziła Ada. W galerii panował gwar. Z głośników płynęła muzyka, 

w bawialni słychać było piski i śmiech rozbawionych dzieci. Obie rodziny przywitały się 

słowami „dzień dobry” i podały sobie ręce. Ada stanęła naprzeciwko Kasi i nie wiedziała, czy 

ma coś powiedzieć, czy nie. Przecież Kasia i tak nie usłyszy. Jednak dziewczynka 

uśmiechnęła się i rękami zrobiła przyjazny gest. Ada zrozumiała, że to jest powitanie, 

i odpowiedziała takim samym gestem. Potem Kasia wskazała bawialnię i dziewczynki 

pobiegły razem na zjeżdżalnię. Po chwili radośnie nurkowały w basenie z kolorowymi 

piłeczkami. Kasia układała z rąk różne znaki, a Ada próbowała odgadnąć ich znaczenie. Gdy 

chciała zająć się rysowaniem i kolorowaniem, Ada od razu zrozumiała, o co chodzi. Wspólnie 

narysowały słonia z wielkimi uszami, a na tych uszach namalowały wszystko, co symbolizuje 

dźwięki: ptaki, trąbkę, gitarę, śpiewającą panią, a nawet samolot odrzutowy. Potem bawiły się 

w teatrzyk dłoni i okazało się, że palcami można pokazać wiele rzeczy. Czasami Ada się 

myliła i nie potrafiła czegoś zrozumieć, ale to było bardzo zabawne. Jak wiele można 

powiedzieć, nie używając słów! Wieczorem Ada wciąż rozmyślała o Kasi i o tym, jak 

wspaniale się z nią bawiła. Tata powiedział córeczce, że osoby niesłyszące porozumiewają się 

językiem migowym. – Czy ja też mogę się nauczyć tego języka? – zapytała Ada. – 

Oczywiście. A teraz zgadnij, co chcę ci przekazać – tata przytulił Adę i pocałował ją w czoło. 

– Dobranoc i kocham cię! – zawołała Ada i odpowiedziała tym samym gestem. – 

Zrozumiałeś, tatusiu? Tata uśmiechnął się i pokiwał głową. Miłość nie potrzebuje słów.  

 

 • Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania . 

R. zadaje pytania:  

− Jak nazywa się język, którym porozumiewa się Kasia? 

https://www.youtube.com/watch?v=m2HuFizYo38


 − Jakbyście się czuli, gdybyście nie słyszeli tego, co ktoś mówi? 

 − Spróbujcie, jak Ada, zatkać uszy i sprawdzić, czy rozumiecie, co mówi kolega/koleżanka. 

R. wyjaśnia dzieciom znaczenie pojęcia tolerancja.  

Tolerancja to poszanowanie odmienności innych, ich wyglądu, sposobu komunikowania się, 

wiary, kultury itd. 

 

• Zabawy badawcze z wodą i piaskiem. 

 3 miski z wodą, papierowe łódeczki, słomki do napojów, kilka tac z piaskiem, ręcznik 

papierowy.  

 Dzieci: I puszczają papierowe łódeczki w misce z wodą i dmuchają na nie,  

II lekko uderzają dłonią o powierzchnię wody,  

III dmuchają w wodę przez słomki,  

IV na tacach z piaskiem rysują palcem różnego rodzaju kreski i fale, stawiają kropki. 

Poruszają tacami, wyrównując powierzchnię piasku i rysują ponownie.  

Dzieci eksperymentują kolejno na wszystkich stanowiskach. Za każdym razem wycierają 

dłonie w papierowy ręcznik. 

 • Podsumowanie doświadczeń.  

Dzieci omawiają wrażenia, opisują, jaka jest woda i piasek, jakie dźwięki można za ich 

pomocą wytworzyć (np. pluskanie i bulgotanie, przesypywanie). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Czerwiec, tydzień 1 Niby tacy sami, a jednak inni 

 

 Dzień 2 Jesteśmy dla siebie uprzejmi 

 

 

 

 



Wysłuchanie wiersza Jadwigi Koczanowskiej Przyjaciel. 

 

 Nie musisz mieć przyjaciół stu, 

 nie musisz mieć dziesięciu,  

wystarczy, byś jednego  

Przyjaciel to jest taki ktoś,  

kto zawsze cię zrozumie, 

 gdy dobrze jest – to cieszy się, 

gdy źle – pocieszyć umie.  

Przyjaciel to jest taki ktoś,  

kto nigdy nie zawiedzie,  

a poznasz go, bo z tobą jest, 

 gdy coś się nie powiedzie.  

 

 

• Rozmowa kierowana na podstawie wiersza.  

R. pyta: 

− Ilu przyjaciół wystarczy mieć? 

− Kogo możemy nazwać przyjacielem? 

 − Po czym można poznać przyjaciela?  

 

• Zabawa ruchowa w formie opowieści ruchowej Podróż do Krainy uprzejmości. 

 

 Napisy: 

 

proszę   dziękuję   przepraszam 



R. zaprasza dzieci do Krainy uprzejmości.  

Dzieci wędrują, wysoko podnosząc kolana, przedzierają się przez krzaki ( np. poduszki 

porozkładane na dywanie klocki), przeskakują przez przeszkody, idą na palcach, przechodzą 

na czworakach przez tunel ( np. pod krzesłami)  itp.  

Po dotarciu na miejsce R. – królowa Krainy uprzejmości wita dzieci. Kłania się, mówi dzień 

dobry i przedstawia się. Dzieci jej się odkłaniają. Królowa mówi, że dotarły do Krainy 

uprzejmości. Królowa opowiada o różnych sytuacjach społecznych, np. dziecko dostaje od 

mamy lizaka, podaje książkę koledze. Zgodnie z panującymi tu zasadami dzieci muszą 

wiedzieć, jakich słów użyć w konkretnej sytuacji. Królowa pokazuje i odczytuje zapisane na 

kolorowych kartkach wyrazy proszę, dziękuję, przepraszam. Następnie głośno, z pomocą R., 

odczytują je dzieci. 

 

 

 

 

 

 



Czerwiec, tydzień 1 Niby tacy sami, a jednak inni 

  

Dzień 3 Zabawy w liczenie 

• Zabawa rozwijająca słuch fonematyczny Imieninowe echo.  

Piłka. R. rzuca piłkę do  dziecka i jednocześnie wymawia sylabę np. ma. Dziecko odrzuca 

piłkę, wypowiada tę samą sylabę i kończy słowo, mówiąc imię dziecka z ich grupy 

rozpoczynające się na tę sylabę np. Ma-te-usz. Następnie dzieci podają inne imiona na podaną 

sylabę, np. Mar-ta, Mal-wi-na. Przykłady innych sylab: Zo-, Le-, Ku-. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Piosenka   Dzień Dziecka   https://www.youtube.com/watch?v=-EYZExXkIFg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=-EYZExXkIFg
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 Dzień 4       Zabawy dzieci z różnych stron świata 

 

 

Nazwij emocje dzieci  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



Policz ile jest kwiatków, rysuj po śladzie, pokoloruj najpiękniej jak potrafisz. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Ulubione zabawy – zabawy integracyjne inspirowane wierszem Agaty Widzowskiej 

Dzieci na Ziemi.  

 

Na kuli ziemskiej bawią się dzieci, 

cieplutkie słonko dla nich wciąż świeci,  

a księżyc mruga oczkiem na niebie  

do wszystkich ludzi, również do ciebie.  

Inka i Zulu, Bubu, Namoko  

– Zulu z Afryki chodzi po drzewach,  

a Chinka Inka jak ptaszek śpiewa., 

Eskimos Bubu gra w piłkę z foką,  

na słoniu jeździ Hindus Namoko. 

– Dzieci się różnią kolorem skóry,  

jednak są dumne ze swej kultury  

i choć w dziwacznych mówią językach,  

pragną się bawić, tańczyć i brykać 

chcą być kochane, śmiać się szeroko,  

jeść smakołyki, dbać o zwierzęta 

 a zamiast wojen mieć tylko święta! 

Niech wam się spełnią wszystkie marzenia 

 tak, robiąc obrót, powiada Ziemia. 

 

 

 • Rozmowa kierowana na podstawie wiersza.  

R. pyta dzieci: 

 − O jakim święcie była mowa?  

− Jakie są dzieci na całym świecie?  

− Co to znaczy, że dzieci na całym świecie są takie same?  

− Co najbardziej lubią robić dzieci?  

− Jakie imiona miały dzieci z wiersza?  



 

 

• Afrykański taniec przy dźwiękach bębnów.  

Maska, nagranie muzyki afrykańskiej. Afrykańskie bębny - kobiety grające na djembe 
https://www.youtube.com/watch?v=EYsKcrueyLA 
 

 

 

 

R. przekazuje krótko ciekawostki na temat Afryki i życia dzieci w Afryce. Proponuje zabawę. 

Pokazuje maskę afrykańską. Proponuje aby dziecko wykonało samodzielnie maskę np. 

według wzoru 

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


 

 

 

 

 

Informuje, że dzieci afrykańskie lubią tańczyć i w wielu afrykańskich plemionach podczas 

tańca wykorzystuje się właśnie takie maski. Podczas nagrania muzyki z afrykańskimi 

rytmami dzieci uderzają rytmicznie w kubek metalowy bądź bębenek poruszając się dookoła 

koła, naśladując dziki taniec wodza.  
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Dzień 5 Na placu zabaw 

 



Zabawki TuTiTu | balon https://www.youtube.com/watch?v=jTxHCORhs-M 

 

 

 Zabawa ze światłem i cieniem.  

Lampka, mazak, ciemne kredki lub flamastry, karton i wizytówka z imieniem dla  dziecka. 

R. umieszcza na ścianie karton i włącza lampkę. Chętne dziecko zajmuje miejsce przy ścianie 

tak, aby jego głowa znajdowała się na wysokości kartonu. R. zaznacza na kartonie profil 

dziecka, wykorzystując cień rzucany na arkusz papieru. Dzieci na odwrocie kartonu 

przyklejają swoją wizytówkę. Zamalowują kontur swojego profilu ciemnym kolorem. 

R. wyjaśnia znaczenie słowa profil. 

 

Zabawa z Balonami - Zabawy dla Dzieci - My3 

https://www.youtube.com/watch?v=Pmin9MT5qnQ 

 

Znajdź różnice w rysunku 

 
 

 

 

Bajka Świnka Peppa 2018 Peppa dmucha balony- Prank Samochód 100 balonów 

 
https://www.youtube.com/watch?v=-13Q2NyslRI 

https://www.youtube.com/watch?v=jTxHCORhs-M
https://www.youtube.com/watch?v=Pmin9MT5qnQ
https://www.youtube.com/watch?v=-13Q2NyslRI

