
 

13.04.2021r. 

 

 

WITAJCIE KOCHANE MISIE ☺ 

 

Każdy z nas raz w roku obchodzi swoje święto- są to urodziny. Czy wiecie, 

kiedy są Wasze urodziny? Jaka jest wtedy po roku? Jakie życzenia składamy 

komuś, kto ma urodziny i co możemy mu podarować z tej okazji? Zapraszamy 

do zajęcia pt. „Dziś są Twoje urodziny”. 

 

1. „TO MOJE URODZINY” – obejrzyjcie proszę poniższe fotografie  

i opowiedzcie na pytania: 

Co widać na fotografiach? 

Czym jest przystrojony pokój? 

Z jakiej okazji się spotkały dzieci? 

Co dostał solenizant? 

Czy pamiętasz swój dzień urodzin?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Prosimy Rodziców o przeczytanie wiersza:  

 

„Moje urodziny” 

Dziś są moje urodziny, 

więc mi mama pozwoliła, 

abym w dniu swojego święta 

dużo gości zaprosiła. 

 

Zaprosiłam ciocię Kasię, 

swą kuzynkę - małą Asię 

i kuzyna mego Stasia, 

i z przedszkola również Jasia. 

 

Zaprosiłam babcię, dziadka 

oraz mego wujka Władka. 

Pyszny tort urodzinowy 

cały był czekoladowy. 

 

Na wierzchołku świeczki stały, 

Zdmuchnęłam je sama. 

„Zanim zdmuchniesz- pomyśl życzenie…” 

Podpowiedziała mi mama. 



 

Zdmuchiwanie świeczek to typowo urodzinowy zwyczaj, trzeba 

pomyśleć życzenie, marzenie, i jeśli uda się zdmuchnąć wszystkie 

świeczki, życzenie podobno się spełni☺ 

 
 

3. „POMYŚL ŻYCZENIE”- ćwiczenie oddechowe. 

Na stoliku ustawiamy „świeczkę”, czyli rolkę po papierze toaletowym  

i na niej lekką piłeczkę, np. ping- pongową. Zadanie dziecka polega na 

zdmuchnięciu piłeczki, tak jak zdmuchuje się świeczkę. Zdmuchuje  

z bliska i z daleka, prosimy Rodziców o podkreślenie, że nad świeczką 

nie można się nachylać, bo jest to niebezpieczne. 

 

   
 

 

 

 

 

4. KOLOROWANKA  - na zakończenie zajęć zapraszamy dzieci do 

wykonania karty pracy, a wcześniej posłuchajcie piosenki „Sto lat”, 

którą dobrze znacie, ale w wykonaniu pianisty: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jeeF19w8lzE 

   

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jeeF19w8lzE


 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Chętnych Rodziców zapraszamy do zabawy pt. „MIŚ MA URODZINY”.  

Możecie wraz z dzieckiem wyprawić urodzinki ulubionej przytulance dziecka. 

Ozdóbcie stół, napompujcie baloniki, przygotujcie smaczne i zdrowe przekąski, 

pomysłów jest dużo w Internecie, np. tu: 

 

https://www.google.com/search?q=proste+i+zdrowe+przek%C4%85ski+urodzinowe&tbm=isch&ved=2ah

UKEwigzYfwwPjvAhVUuSoKHRbKDhYQ2-

cCegQIABAA&oq=proste+i+zdrowe+przek%C4%85ski+urodzinowe&gs_lcp=CgNpbWcQA1CeHFieHGDTIGg

AcAB4AIABlwGIAZcBkgEDMC4xmAEAoAEBqgELZ3dzLXdpei1pbWfAAQE&sclient=img&ei=JSJ0YOCmA9Tyq

gGWlLuwAQ&bih=695&biw=1366&rlz=1C1AVUB_enPL947PL948 

 

 

MIŁEJ ZABAWY I POZDRAWIAMY!!! 

 

 

DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM RODZICOM ZA WSPÓŁPRACĘ  I WYKONANIE 

TEGO ZAJĘCIA Z DZIEĆMI W DOMU.  

 

Opracowanie materiału- nauczycielki grupy I   2020/2021r. 

Przedszkole Samorządowe Nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi im. Misia Uszatka  

w Piotrkowie Trybunalskim 
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