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Kochane Dzieciaki! 

Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam tyle spokoju, ile potrzebujecie  
oraz tyle szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne.  

Niech uśmiech od ucha do ucha promienieje na Waszych buźkach  
i każdego dnia spotykają Was piękne przygody w gronie przyjaciół  

i kochającej rodziny :-) 

1. Na miłe rozpoczęcie dnia powitamy się piosenką „Wszyscy są, witam Was” 

Link do piosenki: https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk 

Wszyscy są, witam Was, (klaszczemy w dłonie, następnie o nogi i tak na zmianę) 

zaczynamy – już czas! 

Jestem ja, jesteś Ty. (pokazujemy palcami na siebie, później na drugą osobę) 

Raz, dwa, trzy! (klaszczemy) 

 

2. Ćwiczenia przy muzyce „Najpierw skłon” 

Link do ćwiczeń: https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ 

 

3. Rozwiązywanie zagadki. 

Co to za święto, 

na pewno wiecie. 

Obchodzą je dzieci  

na calutkim świecie. 

W tym dniu prezenty 

piękne dostają,  

a dorośli chętnie 

ich życzenia spełniają. 

Szczęście i radość 

panuje wkoło. 

Nawet tym smutnym  

jest wtedy wesoło. 

 

(Międzynarodowy Dzień Dziecka) 

 

4. Słuchanie wiersza T. Kubiaka „My, dzieci”. Rozmowa na temat wiersza. 

My, dzieci, my chcemy śmiać się, 

my, dzieci, lubimy słońce, 

my, dzieci, kochamy ptaki, 

wesoły, perlisty koncert. 

 

My, dzieci chcemy wybiegać 

z domów w złociste poranki, 

https://www.youtube.com/watch?v=fLX5nj9jeuk
https://www.youtube.com/watch?v=FZ3pj_ZkldQ


my chcemy, by nam nad glową 

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. 

 

- Czego chcą dzieci? 

- Co łączy wszystkie dzieci? 

 

5. Zabawa „W Dniu Dziecka chciałbym…” 

Kochani, powiedzcie jakie prezenty chcielibyście dostać w Dniu Dziecka, ale 

wymawiacie ich nazwy z podziałem na głoski, np. p-l-e-c-a-k (plecak), s-a-m-o-l-

o-t (samolot) 

 

6. „Mój wymarzony Dzień Dziecka” – praca plastyczna. 

(technika dowolna) 

 

7. Na zakończenie zapraszamy Was do obejrzenia programu telewizyjnego 

 „Dzień dziecka” z TVP ABC 

https://abc.tvp.pl/18597055/dzien-dziecka 

 

 

Pięknego świętowania! 

 

https://abc.tvp.pl/18597055/dzien-dziecka

