
 

GRUPA MŁODSZA 3,4 LATKI 

 

TEMAT TYGODNIA : WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ 
1. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Prawach dzieci. Na początku wierszyk, 

który przybliży nam temat  

 

Mam prawo do życia, do bycia, do chcenia. 

Mam prawo do miłości, radości, tworzenia. 

Mam prawo do nauki, wiedzy i wiary. 

Mam prawo do marzeń, do snu i zabawy. 

Mam prawo do gniewu i złego nastroju. 

To wszystko jest takie poważne, dorosłe, 

Powiem to jak dziecko, zwyczajnie, najprościej. 

  

Chcę się bawić w piaskownicy, 

dom zbudować dla dżdżownicy. 

Z kolegami w piłkę grać 

i niczego się nie bać. 

Latem lizać zimne lody, 

stać na deszczu dla ochłody 

  

Chcę na łące zrywać kwiaty 

i przytulać się do taty. 

Zimą toczyć śnieżne kule, 

i się z mamą pieścić czule. 

Chcę by mi czytano bajkę, 

o kocie, co palił fajkę. 

Chcę też domek mieć na drzewie, 

i co jeszcze chcę mieć nie wiem. 

Ale jedno wiem na pewno, to chcę mieć: 

  

Prawo do godnego życia, 

Bez wojen, głodu i bicia, 

Bez strachu, smutku i łez. 

Cześć!! 



 

 



 

 

 

 

 

2. Wszystkie dzieci na świecie mają swoje prawa, bez względu na kolor 

skóry czy wyznanie  Ale rodzice mogą Was poprosić abyście mieli też 

swoje obowiązki w domu. Od nich zależy jakie. Oni ciężko pracują i nie 

zawsze są w stanie zająć się wszystkim. Bo przecież rodzice to nie są 

roboty… Posłuchajcie  



https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w 

Na pewno sprawi im to wiele przyjemności jeśli pomożecie rodzicom w 

obowiązkach domowych  I to jeszcze z uśmiechem  

 

 

 

3. Teraz zabawy logopedyczno – ruchowe z bańkami mydlanymi  To coś 

idealnie dla Was Bańki mydlane mają w sobie coś fascynującego. 

Kiedy ktoś pyta mnie o pomysły na nudę, zawsze pada hasło bańki 

mydlane. Podzielę się kilkoma moimi pomysłami na nieco 

bardziej edukacyjne (choć wciąż rozrywkowe) wykorzystanie baniek 

mydlanych. Oczywiście wszystko podczas zabawy i wspólnego spędzania 

czasu. Wiesz, że – im prościej tym lepiej. 

https://www.youtube.com/watch?v=imoS6Wkr04w


„Na paluszkach” - Maluchy powinny ćwiczyć chodzenie na palcach. 

Oczywiście nie cały dzień, ale kilka minut dziennie – owszem. Zwłaszcza 

ważne jest to dla młodszych. Do zmotywowania pociechy, możesz 

wykorzystać bańki mydlane, za którymi dziecko po prostu biega 

na palcach. Dorosły jest wysoki i o to chodzi żeby bańki, podczas 

tej zabawy, fruwały wysoko. Jak najwyżej i jak najdłużej. Wtedy dziecko 

na pewno, raz po raz, stanie lub przejdzie kilka kroków, na palcach. 

Oczywiście, możesz je o to poprosić. 

„Powolny oddech” - Przedszkolaki powinny ćwiczyć oddech, 

a nie ma lepszej zabawy niż robienie baniek. Jednak tym razem umów się 

z dzieckiem, że wydmuchuje bańkę jak najwolniej. Sprawdzą się przy tym 

te najmniejsze zestawy albo po prostu zwykła rurka. Najlepiej dość 

szeroka. Jeśli dziecko nie ma nic przeciwko temu, możecie nawet mierzyć 

czas powstawania jednej bańki. Potem zamiana ról i bańkę wydmuchujesz 

ty. A pociecha odlicza (już bez sprzętu, tylko samodzielnie) sekundy. 

„Szybko i dużo” - Poproś dziecko żeby spróbowało wydmuchać dużo 

baniek za jednym razem (na jednym wydechu). Wszystko oczywiście 

zależy od sprzętu jakim dysponujecie. Im większe koło do tworzenia 

baniek, tym lepszy efekt. Możecie się też umówić na sprawdzenie, ile 

baniek maluch wydmucha w ciągu 5 sekund. Mogą to być przerywane 

sesje (wdech-wydech) lub po prostu jeden długi wydech, ale ty odliczasz 

na głos czas. To też ćwiczenie uczące panować 

nad oddechem. Regulować go świadomie. Na pewno spodoba się 

przedszkolakom, dla których codzienna dawka ćwiczeń oddechowych 

powinna być normą. 

„Jeszcze nie” - To zabawa najlepiej uda się na podwórku. Będzie też 

mniej mokrych plam w domu więc poczekajcie na dobrą pogodę. Umów 

się z dzieckiem, że tworzysz jak największą bańkę, a maluch może 

ją zbić na twój sygnał. Nie od razu, jak tylko się pojawi, choć wiadomo, 

że pokusa jest wielka. 

 

4. Teraz troszkę pracy rączkami  



 
Memory dla Was do drukowania  

 



https://drive.google.com/file/d/0BzD2URs2Hx4eT0o5Y2RveFBMMFk/vi

ew 

5. Na koniec praca plastyczna do wyboru  czekamy na efekty  

 

https://drive.google.com/file/d/0BzD2URs2Hx4eT0o5Y2RveFBMMFk/view
https://drive.google.com/file/d/0BzD2URs2Hx4eT0o5Y2RveFBMMFk/view


 

  


