
 

                                                 Dzień Dziecka 
 

 Kochane świetliczaki. Z okazji Waszego święta życzymy wielu powodów 
do uśmiechu,  radości, zdrowia,  

                           mocno ściskamy  i całujemy . 

Przygotowałyśmy dla was kilka piosenek i zachęcamy Was do wspólnego 

śpiewania w domu.  

  

PIOSENKA DLA DZIECI- ,,JESTEŚMY DZIEĆMI”- ŚPIEWAJĄCE BRZDĄCE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ&feature=youtu.be&fb
clid=IwAR1U988ESUJHcJngTVrHmS41835Al7Bzu-

RR0o95vyQ1c4geKYWSlhCBkpI 

  

PIOSENKA DLA DZIECI- ,,WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ”- MAJKA 

JEŻOWSKA 

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

  

 

Zachęcamy do zapoznania się w wierszem z okazji Waszego Święta. 

  

Wita Was słoneczny ranek, 

tyle dzisiaj niespodzianek, 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1U988ESUJHcJngTVrHmS41835Al7Bzu-RR0o95vyQ1c4geKYWSlhCBkpI
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1U988ESUJHcJngTVrHmS41835Al7Bzu-RR0o95vyQ1c4geKYWSlhCBkpI
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https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ


tyle przygód czeka nas. 

Pierwszy czerwca - wstawać czas! 

Wszyscy śmieją się od rana, 

nawet mrówka roześmiana. 

Czar zabawy dziś panuje, 

i beztroska tu króluje. 

Ach! Jak ptaszki dziś śpiewają 

tak życzenia Wam składają... 

W dniu twojego święta chcę ci podarować 

kawałeczek ziemi, byś mógł wyhodować, 

słodyczowe drzewko, pełne cukiereczków, 

tych małych i dużych i z dziurką w środeczku, 

by rosły też na nim lody w różnym smaku 

i świeże truskawki w czekoladowym fraku, 

ale nie mogę dać ci tego, 

lecz mogę ci życzyć wszystkiego dobrego! 

Życzę Ci wiele słoneczka, uśmiechu i radości. 

Niech w Twoim sercu zawsze ciepełko gości. 

 

 

 

Na świecie jest organizacja, która dba o to, by dzieci miały swoje prawa – 

UNICEF. 

Ludzie pracujący w tej organizacji spisali wszystkie prawa dziecka i 

stworzyli KONWENCJĘ PRAW DZIECKA. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej 

na temat praw dziecka to zachęcam do wysłuchania lub przeczytania  

poniższego wiersza.  

  

"Mam prawo do..." 

Jarosław Poloczek 

  

Mam prawo do życia, do bycia, do chcenia. 

Mam prawo do miłości, radości i tworzenia. 

Mam prawo do nauki, wiedzy i wiary. 

Mam prawo do marzeń, do snu i zabawy. 



Mam prawo do chleba, ubrania, pokoju. 

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. 

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: 

bez wojen, głodu i bicia, 

bez strachu, smutku i łez. 

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

Deser na Dzień Dziecka  

 

 

Domowe lody na patyku 



Składniki: 

 dojrzały słodki melon 
 100 ml doku wyciśniętego z pomarańczy 

 miód 
 sok z cytryny 

Przygotowanie: 

Melon obrać, usunąć pestki. Pokroić w kostkę. Zmiksować. Wymieszać z sokiem z 

pomarańczy. Doprawić do smaku miodem i sokiem z cytryny. Masę włożyć do 
foremek do lodów. Następnie włożyć patyczek. Wstawić na 5-6 godzin do lodówki. 

 

Zabawy oddziałujące  na zmysły 

 

Zabawy stymulujące zmysł wzroku 

 

 

 

 

 Kolorowy świat  

Oglądamy krajobraz przez słoneczne okulary , szklane butelki w różnych kolorach i inne przeźroczyste 

materiały  

Lustrzane odbicie 

 Przed lustrem wykonujemy różne ruchy, miny, zachęcamy dziecko do ich naśladowania, 

obserwujemy swe lustrzane odbicia  

Tęczowa lampa  

Skupiamy uwagę dziecka na świetle latarki przebijającym przez kolorowe bibuły (nakładamy bibułki 

na latarkę)  

Tworzenie barw  



Do małych plastikowych butelek z wodą dodajemy barwniki spożywcze i zachęcamy dziecko do 

potrząsania nimi  

Tajemnicze cienie 

 W domu lub na świeżym powietrzu gdy cienie są dobrze widoczne skupiamy na nich uwagę dziecka 

wykonując różne ruchy, tworząc różne kształty rękami lub podnosząc różne przedmioty  

Taniec wstążek 

 Wprawiamy w ruch patyczek z zawiązanymi na jego końcu bibułowymi wstążkami, poruszamy nimi 

rytmicznie na boki, w górę - w dół, rysujemy trójkąty, koł,a ósemki itp. zachęcamy dziecko do 

naśladowania 

 Bańki mydlane  

Puszczamy bańki mydlane i zachęcamy dziecko aby je łapało do kubeczka lub przebijało paluszkiem 

 

Zabawy stymulujące  zmysł suchu  

 

 

 

 

Szelsty i trzaski 

Wprawiamy w ruch różne materiały (gazety, folę spożywczą, folię bąbelkową, papier śniadaniowy, 

suche liście), przesuwamy po nich dłonie, zgniatamy i wsłuchujemy się w wydawane odgłosy 

 

Kuchenna perkusja  

Uderzanie łyżką z drewna, metalu, plastiku w różnego rodzaju garnki, miski, kubki 

 

Grzechotki  



Do małych, plastikowych , nieprzeźroczystych pojemników wsypujemy różnego rodzaju materiały 

(muszle, groch, piasek itp.), zachęcamy dziecko do potrząsania nimi i wyszukiwania wśród nich par 

 

Mowa zwierząt  

Puszczamy dziecku odgłosy różnych zwierząt a następnie wskazujemy je na ilustracji i zachęcamy do 

naśladowania 

 

 

Zabawy stymulujące zmysł węchu 

 

 

  Aromatyczne puszeczki  

Do pustych plastikowych pojemników wsypujemy różne pachnące zioła, przyprawy. Zachęcamy 

dziecko do wąchania zapachów i dobierania ich w pary 

 Masażyk z zapaszkiem 

 Masujemy dłonie, twarz dziecka zapachową oliwką lub używanym przez dziecko kremem  

Zapachy warzyw i owoców  

Zachęcamy dziecko do wąchania warzyw i owoców z zamkniętymi oczami a następnie prezentujemy 

konkretne warzywo lub owoc  

 

W łazience 

 Wraz z dzieckiem wąchamy różnego rodzaju mydła, pasty do zębów, żele, płyny do kąpieli, kremy, 

perfumy, szampony 

 Pachnący obraz 

 Malujemy część obrazu farbami zmieszanymi z olejkami zapachowymi , gdy farby wyschną doklejamy 

inne pachnące elementy np. liście laurowe, kokos, suszone plastry pomarańczy  



 

 

 

Zapachowy bukiet 

Zabieramy dziecko na spacer do lasu, na łąkę. W trakcie spaceru tworzymy bukiet z różnych 

pachnących drzew, kwiatów, traw i ziół 


