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Temat tygodnia: Niby tacy sami, a jednak inni 

Temat dnia: Dzieci takie jak my 

 

1.  Rozmowa na temat obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka - Jak obchodzi się 

Dzień Dziecka w Polsce? − Kogo i czym się obdarowuje w dniu tego święta?  

Dzieci oglądają gazety, katalogi lub ilustracje przedstawiające dzieci różnych narodowości, 

w różnych sytuacjach. Prowadzą swobodne rozmowy na temat obrazków. Określają wygląd 

dzieci i ich emocje. Zastanawiają się, dlaczego dzieci bywają smutne i wesołe. 

2. Zapoznanie z piosenką „Jesteśmy dziećmi”. Rozmowa na temat tekstu piosenki: 

− O czym opowiada nasza piosenka?  

− Jak wyglądają dzieci żyjące w innych częściach świata?  

− Co wspólnego ze sobą mają dzieci na całym świecie? 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ 
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3.  Inni, a tacy sami – słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Język migowy.  

(opowiadanie i ilustracja w załączniku) 

Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji: 

 − Jak nazywa się język, którym porozumiewa się Kasia? 

− Jakbyście się czuli, gdybyście nie słyszeli tego, co ktoś mówi?  

− Spróbujcie, jak Ada, zatkać uszy i sprawdzić, czy rozumiecie, co mówi kolega/koleżanka 

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


! Tolerancja to poszanowanie odmienności innych, ich wyglądu, sposobu komunikowania 

się, wiary, kultury itd. 

 

4. Letnie zabawy z wodą i piaskiem – zajęcia badawcze 

 Rodzic zaprasza dzieci do wybrania się w wyobraźni w pewne miejsce. Dzieci kładą 

się na dywanie, zamykają oczy. Wsłuchują się w dobiegające dźwięki. Rodzic włącza 

nagranie szumu morskich fal. 

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

 Wypowiadanie się na temat wyobrażeń (Do ćwiczenia można wykorzystać muszelki)  

– Rodzic pyta dzieci, w jakim miejscu można usłyszeć szum morskich fal. Wspomina 

o zbliżających się wakacjach, pobycie nad morzem i zabawach z piaskiem i wodą. 

Prosi dzieci o wymienienie ulubionych zabaw z piaskiem i wodą.  

 Zabawy badawcze z wodą i piaskiem  (3 miski z wodą, papierowe łódeczki, słomki do 

napojów, taca z piaskiem, ręcznik papierowy). 

Dzieci: puszczają papierowe łódeczki w misce z wodą i dmuchają na nie, lekko 

uderzają dłonią o powierzchnię wody, dmuchają w wodę przez słomki, na tacach 

z piaskiem rysują palcem różnego rodzaju kreski i fale, stawiają kropki. Poruszają 

tacą, wyrównując powierzchnię piasku i rysują ponownie. 

Po skończonej zabawie omawiają wrażenia, opisują, jaka jest woda i piasek, jakie dźwięki można za 

ich pomocą wytworzyć (np. pluskanie i bulgotanie, przesypywanie). 

5. Dzień dziecka na sportowo – obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka – zabawy na 

świeżym powietrzu, zabawy i tańce do poznanej dziś piosenki „Jesteśmy dziećmi”. 

 Spędźcie ten dzień na wspólnej, miłej i wesołej zabawie!  

 

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

