
Witamy kochani w poniedziałek. To nie jest zwykły 

poniedziałek, ten poniedziałek jest wyjątkowy, więc                  

i zajęcie będzie wyjątkowe. Zapraszamy. 

 

Czy wiecie dlaczego dziś jest wyjątkowy dzień?? 

 

 

Tak oczywiście macie rację dziś jest Dzień Dziecka. 

                                 

Posłuchajcie krótkiej informacji i ciekawostek o Dniu Dziecka. 

Dzień dziecka,  wydaje się towarzyszyć nam od niepamiętnych czasów, ale tak 

naprawdę obchodzimy od zaledwie 70 lat. Oficjalnie święto Dnia Dziecka trafiło 

do kalendarza w roku 1954. Nowe święto zostało przyjęte z wielkim 

entuzjazmem i w kolejnych latach było już obchodzone w niemal każdym kraju. 

To właśnie w Dzień Dziecka szczególnie głośno mówi się i przypomina                        

o Prawach Dziecka. Różne państwowa obchodzą Dzień Dziecka w różnych 

dniach. Najwcześniej dzień ten świętowany jest we Francji i we Włoszech, bo 

już 6 stycznia. Obchodzony jest tam wówczas „Dzień Rodziny”. Rodzice i 

dzieci zasiadają wtedy do uroczystej kolacji, podczas której jedzą m.in. ciasto z 



"wróżbami". Turcy obchodzą Dzień Dziecka 23 kwietnia, wtedy też najmłodsi 

często ubrani w stroje narodowe tańczą, śpiewają i puszczają latawce. 

Australijskie dzieci swój dzień mają natomiast w pierwszą sobotę lipca, zaś 

paragwajskie - 16 sierpnia. Brazylijczycy celebrują święto najmłodszych 12 

października. Ciekawostką jest Dzień Dziecka w Japonii i Niemczech. Japońscy 

chłopcy świętują 3 marca, natomiast dziewczynki 5 maja. W Niemczech Dzień 

Dziecka obchodzony jest dwa razy 1 czerwca i 20 września. 

Posłuchajcie piosenki, którą z pewnością znają Wasi rodzice. A może mama 

czy tata zaśpiewają dla Was jej refren? 

https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o&fbclid=IwAR1g0STh0Ho3Q0

QTszxU3mcURUT2N0bhtCrm7-1a-w7acpcBe_pZwf52WIU&app=desktop 

 

 

Tak jak obiecałyśmy na początku, dzisiejsze zajęcie będzie  inne, wyjątkowe. 

 

Poniżej znajdują się propozycje gier interaktywnych do wyboru. Życzymy 

udanej zabawy. 

1. Pierwsza propozycja to „Dzieci Świata- ćwiczymy spostrzegawczość.” 

Gra polega na wskazywaniu gdzie ukryły się dzieci na ekranie 

komputera.  

Udanego wyszukiwania 

https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o&fbclid=IwAR1g0STh0Ho3Q0QTszxU3mcURUT2N0bhtCrm7-1a-w7acpcBe_pZwf52WIU&app=desktop
https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o&fbclid=IwAR1g0STh0Ho3Q0QTszxU3mcURUT2N0bhtCrm7-1a-w7acpcBe_pZwf52WIU&app=desktop


https://view.genial.ly/5eca59e2f3aac90d34a37c23?fbclid=IwAR0HQ4xW12uclM_

WhNC24KkBvt9BPQVM3JHwPUAY_Ij_4UrVJFQ-mhzlOIw

 

 

 

2. Druga propozycja to  „ Podróż dzieci świata”, gra polega na zapamiętaniu, 

  a następnie wskazaniu jaką kolejność zajmują dzieci w wagonikach.        

https://view.genial.ly/5ec91b27ad9c9e0d8e207940?fbclid=IwAR2JVZEq3UPi2J6

6xbxt-S3GOltaU9jJqSROfYAvyHybJjqYEwnHRdxMrr0 

 

 

3.Trzecia to gra „ Dzieci Świata- rytmy”. Gra ta polega na uzupełnianiu 

odpowiednimi postaciami, sekwencji- szeregów. Brzmi bardzo trudno?? Bez 

obaw to w rzeczywistości bardzo prosta i fajna gra.  

https://view.genial.ly/5eca59e2f3aac90d34a37c23?fbclid=IwAR0HQ4xW12uclM_WhNC24KkBvt9BPQVM3JHwPUAY_Ij_4UrVJFQ-mhzlOIw
https://view.genial.ly/5eca59e2f3aac90d34a37c23?fbclid=IwAR0HQ4xW12uclM_WhNC24KkBvt9BPQVM3JHwPUAY_Ij_4UrVJFQ-mhzlOIw
https://view.genial.ly/5ec91b27ad9c9e0d8e207940?fbclid=IwAR2JVZEq3UPi2J66xbxt-S3GOltaU9jJqSROfYAvyHybJjqYEwnHRdxMrr0
https://view.genial.ly/5ec91b27ad9c9e0d8e207940?fbclid=IwAR2JVZEq3UPi2J66xbxt-S3GOltaU9jJqSROfYAvyHybJjqYEwnHRdxMrr0


https://view.genial.ly/5ecec2cd95a58b0d8d8c7e03?fbclid=IwAR2ZDAyy8F_sRja

vIRPV42BMGUMtFUnqDA81DKJoq_bOkP_EXwrBEE9SYkc

 

 

4. Kolejna gra nosi tytuł „ Dzieci świata-sudoku”. Wszyscy wiemy na czym 

polega sudoku?? Na uzupełnianiu planszy w taki sposób aby w postacie nie 

powtarzały się w żadnym rzędzie, szeregu ani na skosy. Gra ma dwa stopnie 

trudności do wyboru- łatwiejszy i troszkę trudniejszy.  

https://view.genial.ly/5ecedf234cb8330da06348bb?fbclid=IwAR243agQdmdf1Xi

JUTUFbEMVVXobCG5-PzdSu0seVwlpnDqroZqC97sFGSQ 

                                 

Troszkę już pograliście. Sprawdziliście kto z Was jest mistrzem: 

- spostrzegawczości,                           - pamięci, 

-sudoku,     - sekwencji i rytmów, 

 

 

Zapraszamy do innej zabawy, będą to puzzle. Poniżej znajdziecie kilka 

propozycji puzzli łatwiejszych, trudniejszych do wyboru. Miłego układania.  

https://view.genial.ly/5ecec2cd95a58b0d8d8c7e03?fbclid=IwAR2ZDAyy8F_sRjavIRPV42BMGUMtFUnqDA81DKJoq_bOkP_EXwrBEE9SYkc
https://view.genial.ly/5ecec2cd95a58b0d8d8c7e03?fbclid=IwAR2ZDAyy8F_sRjavIRPV42BMGUMtFUnqDA81DKJoq_bOkP_EXwrBEE9SYkc
https://view.genial.ly/5ecedf234cb8330da06348bb?fbclid=IwAR243agQdmdf1XiJUTUFbEMVVXobCG5-PzdSu0seVwlpnDqroZqC97sFGSQ
https://view.genial.ly/5ecedf234cb8330da06348bb?fbclid=IwAR243agQdmdf1XiJUTUFbEMVVXobCG5-PzdSu0seVwlpnDqroZqC97sFGSQ


1. „Kotek na ławce” 

http://gryonline-puzzle.pl/puzzle-online-dla-dzieci-43.html     - 6 elementów 

http://gryonline-puzzle.pl/puzzle-online-dla-dzieci-42.html     - 12 elementów 

                                       

 

2. „Kraina lodu” 

http://gryonline-puzzle.pl/puzzle-Kraina-lodu-2.html     - 6 elementów 

                                      

http://gryonline-puzzle.pl/puzzle-Kraina-lodu-7.html    -12 elementów 

                                       

 

3. Lego Ninjago 

http://gryonline-puzzle.pl/puzzle-online-Ninjago-8.html    - 6 elementów 

                                     

http://gryonline-puzzle.pl/puzzle-online-dla-dzieci-43.html
http://gryonline-puzzle.pl/puzzle-online-dla-dzieci-42.html
http://gryonline-puzzle.pl/puzzle-Kraina-lodu-2.html
http://gryonline-puzzle.pl/puzzle-Kraina-lodu-7.html
http://gryonline-puzzle.pl/puzzle-online-Ninjago-8.html


4. Minionki 

http://gryonline-puzzle.pl/puzzle-Minionki-online-56.html     -15 elementów 

                                     

 

Dla osób chętnych kolorowanki do wyboru ze strony. 

https://www.kolorowankionline.net/  

 

Pamiętajcie!!! 

 

 

 

 

 

 

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. 

 

http://gryonline-puzzle.pl/puzzle-Minionki-online-56.html
https://www.kolorowankionline.net/


Propozycje gier i zabaw od nauczyciela wspomagającego. 

1.Zaznacz co nie pasuje- gra polega na wskazywaniu obrazka nie pasującego 

do pozostałych. 

http://pisupisu.pl/1/trening-umyslu/co-nie-

pasuje?fbclid=IwAR3LuwQBYhY3Nrh6VM8ET9F4iSZMKcIknEcLBNzTC433c

whMNBgU21XSRoM 

 

 

2.Kolory- w tej grze należy wskazać kolor o który prosi lektor. 

http://pisupisu.pl/1/trening-umyslu/kolory 

 

 

 

3. Kolorowanka do wyboru ze strony. 

https://www.kolorowankionline.net/ 

 

 

 

 

 

http://pisupisu.pl/1/trening-umyslu/co-nie-pasuje?fbclid=IwAR3LuwQBYhY3Nrh6VM8ET9F4iSZMKcIknEcLBNzTC433cwhMNBgU21XSRoM
http://pisupisu.pl/1/trening-umyslu/co-nie-pasuje?fbclid=IwAR3LuwQBYhY3Nrh6VM8ET9F4iSZMKcIknEcLBNzTC433cwhMNBgU21XSRoM
http://pisupisu.pl/1/trening-umyslu/co-nie-pasuje?fbclid=IwAR3LuwQBYhY3Nrh6VM8ET9F4iSZMKcIknEcLBNzTC433cwhMNBgU21XSRoM
http://pisupisu.pl/1/trening-umyslu/kolory
https://www.kolorowankionline.net/

