
Temat zajęć 01.06 – 05.06: Niby tacy sami, a jednak inni 

05.06.2020r.  Zabawy dzieci z różnych stron świata 

 

1. Utrwalanie piosenki MAJKI JEŻOWSKIEJ – Wszystkie dzieci nasze są 

https://www.youtube.com/watch?v=g0vsAvCRI90 

2. Ćwiczenia przy muzyce  

 https://www.youtube.com/watch?v=LNouuY9zrKQ  

3. 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. 

− 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? 

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

4. Karta pracy, cz. 2, nr 57. dzieci 

− słuchają rymowanki i imion dzieci. 

− łączą obrazki dzieci z obrazkami sprzętów, z których korzystały podczas pobytu na placu zabaw. 

5. Karta pracy, cz. 2, nr 57. Dzieci: 

− słuchają rymowanki i imion dzieci. 

− łączą obrazki dzieci z obrazkami sprzętów, z których korzystały podczas pobytu na placu zabaw, 

− rysują po śladach rysunków i mówią, co one przedstawiają, 

− mówią, z czego lubią korzystać podczas pobytu na placu zabaw. 

 

6. Afrykański taniec przy dźwiękach bębnów. 

https://www.youtube.com/watch?v=qF4l60LfH2Q  

7. "Zabawa meksykańska" 

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

8. Meksykańskie ponczo – zajęcia plastyczne  

Karta pracy, cz. 2, nr 56 

9. My Dzieci Świata podsumowanie wiadomości  

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0  
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