
Drogie dzieci rozpoczął się jeden z najbardziej przez Was lubianych 
miesięcy – a mianowicie czerwiec. Piękna, słoneczna pogoda zaprasza nas 
do wyjścia na podwórko i do różnego rodzaju aktywności. Jednak na 
wypadek niepogody lub czasu wolnego w domu – mamy dla Was ciekawe 
propozycje. 

1) Jeszcze nim zaczniemy chcielibyśmy Wam złożyć życzenia z okazji Dnia Dziecka, 
który obchodziliście 1 czerwca. 

https://www.youtube.com/watch?v=V40mDOBZXHg 

 

2) Z okazji Waszego święta mamy dla Was jeszcze piosenkę TO JEST NASZ DZIEŃ, 

możecie do niej zatańczyć lub zaśpiewać. 

https://www.youtube.com/watch?v=18J7GV8Zzvo 

 

3) Jesteście ciekawi świata? Możecie poznać waszych kolegów z różnych jego 

stron oglądając poniższy ciekawy reportaż. Dzieci Świata reportaż Marzeny 

Figiel. https://www.youtube.com/watch?v=lXXsAajTMw8 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lXXsAajTMw8


 

4) Pora by zaangażować Was plastycznie – spróbujcie złożyć papier w całkiem 

proste wzory origami. 

Łódka: https://www.youtube.com/watch?v=mD4BbN_Pa9A 

 

 
 

Czapka: https://www.youtube.com/watch?v=ksXUKOcpo78 

 

 
 

Królik: https://www.youtube.com/watch?v=6QqBvy_yO_M 

 
 

Rybka: https://www.youtube.com/watch?v=sLXB7EOI5MI 
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5) Pewnie chcecie też pośpiewać. Niektóre z tych piosenek są Wam dobrze znane. 

Zapraszamy do śpiewania. 

Kolorowe dzieci -Majka Jeżowska 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4 

 

 
 

Wszystkie dzieci nasze są - Majka Jeżowska 

https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ 

 

 
 

Majka Jeżowska - Na raz na dwa 

https://www.youtube.com/watch?v=tcI6L8YuSAA 
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6) No a jak już gardła i struny głosowe rozgrzane to teraz pora by rozgrzać całe 

ciało w wybranych specjalnie dla Was prostych choreografiach tanecznych. 

Boogie Woogie 

https://www.youtube.com/watch?v=sXqaZUp2N-w 

 

 

Zumbastyczny taniec dla dzieci ( Muzyka znanego przez Was Tańca Minionków tylko 

inny układ taneczny): 

https://www.youtube.com/watch?v=_AlfI1ZFUJg 

 

La Bamba: 

https://www.youtube.com/watch?v=4W8eraMNGCs 
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7) I jeszcze dla przypomnienia ważne dla Was wszystkich - Prawa Dziecka , o 

których wspominaliśmy już w zeszłym tygodniu. 

https://www.youtube.com/watch?v=isBr4uDlvCM 

 

Te dwie poniższe piosenki – też pięknie o prawach dziecka mówią! Posłuchajcie 

ŁEJERY "Masz prawo do swych praw" 

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

 

Łejery - Masz prawo być inny 
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8) Czy wiecie, że 3 czerwca obchodziliśmy Światowy Dzień Roweru? 

Może spróbujecie więc sami narysować ten wspaniały i ekologiczny pojazd? W 

poniższym filmiku znajdziecie instrukcję jak to zrobić krok po kroku.  

https://www.youtube.com/watch?v=QaJIc6oVPRI 

 
 

9) Nawiązując co roweru i jego kółek – mamy dla Was kilka fantastycznych 

inspiracji do prac plastycznych z kółek origami. 

https://wczesnoszkolni.pl/technika-wykonania/inspiracje-prace-kolek-origami 
 

 
 

10)5 czerwca 2020 r. natomiast jest Światowym Dniem Środowiska. 

Pamiętajcie by dbać o świat, który Was otacza. 

https://www.youtube.com/watch?v=msyPppuj8yg 
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11)A 8 czerwca 2020 r. mamy  Światowy Dzień Oceanów 

https://www.youtube.com/watch?v=txiX34yCssg 

 

Może więc stworzysz swój własny Ocean pastelami rozcierany 
https://www.youtube.com/watch?v=56k1eVRh51E 

 

Albo stworzycie własną makietę wyspy 

https://www.youtube.com/watch?v=EbHOycrpt8M 

 

12) A na koniec w ramach zrelaksowania zapoznaj się z wyglądem instrumentów, ich 

odgłosami i spróbuj je nazywać. https://www.youtube.com/watch?v=MadTiSUv4Jo 

 

POZDRAWIAMY WAS GORĄCO!!! 
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