
04.06.2020 r. Czwartek 

Temat tygodnia: Niby tacy sami, a jednak inni 

Temat dnia: Zabawy dla dzieci z różnych stron świata  

 

1.  Zabawa integracyjna Powiedz miłe słowa.  

Rodzic prosi dziecko o powiedzenie miłego słowa każdemu z domowników  np.:  

− Lubię, gdy się uśmiechasz.  

− Lubię się z tobą bawić.  

− Masz ładną sukienkę. 

Następnie każdy domownik odwzajemnia miłe słówka i prawi komplementy dziecku   

2.  Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej Dzieci na Ziemi. 

 

Na kuli ziemskiej bawią się dzieci,                        jednak są dumne ze swej kultury 

cieplutkie słonko dla nich wciąż świeci,                i choć w dziwacznych mówią językach, 

a księżyc mruga oczkiem na niebie                       pragną się bawić, tańczyć i brykać! 

       do wszystkich ludzi, również do ciebie.                      Inka i Zulu, Bubu, Namoko – 

Zulu z Afryki chodzi po drzewach,                      chcą być kochane, śmiać się szeroko, 

a Chinka Inka jak ptaszek śpiewa.                        jeść smakołyki, dbać o zwierzęta, 

Eskimos Bubu gra w piłkę z foką,                        a zamiast wojen mieć tylko święta! 

       na słoniu jeździ Hindus Namoko.                    Niech wam się spełnią wszystkie marzenia – 

Dzieci się różnią kolorem skóry,                         tak, robiąc obrót, powiada Ziemia. 

 

Rozmowa kierowana na podstawie wiersza. Rodzic pyta dziecko:  

− O jakim święcie była mowa?  

− Jakie są dzieci na całym świecie?  

− Co to znaczy, że dzieci na całym świecie są takie same?  

− Co najbardziej lubią robić dzieci?  

− Jakie imiona miały dzieci z wiersza?  

Dzieci wypowiadają imiona innych dzieci, dzieląc je rytmicznie (na sylaby). 

3. Meksykańskie ponczo – zajęcia plastyczne.  (Kolorowe kredki lub farby) 

Rodzic pokazuje dziecku kartę pracy (w załączniku). Pyta, czy pamięta, w co ubrany był 

Diego z Meksyku. Pokazuje dziecku obrazki przedstawiające różnokolorowe poncza. Dziecko 

wypowiada się na temat obrazków.  Rodzic wyjaśnia znaczenie słowa ponczo.  



Ponczo to rodzaj wierzchniego męskiego okrycia wykonanego z prostokątnego kawałka 

wełnianej lub bawełnianej tkaniny z otworem na głowę pośrodku. 

Rodzic zwraca uwagę dziecka na kolory pasków na ponczu. Dziecko nazywa wskazywane 

kolory. Dowiaduje się, że układ kolorów pasków na ponczu powtarza się.  

Dziecko wykonuje karte pracy z wykorzystaniem farb lub kredek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Śpiew i taniec do piosenki tygodnia „Jesteśmy dziećmi” 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ 
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