
Zabawa dzieci z różnych stron świata 
 

1. Zabawa integracyjna Powiedz miłe słowa. 
Dziecko mówi miłe słowa o rodzicu, a rodzic o dziecku: 
Np.: 
− Lubię, gdy się uśmiechasz. 
− Lubię się z tobą bawić. 
− Masz ładną sukienkę. 
 

2.  Słuchanie wiersza Agaty Widzowskiej Dzieci na Ziemi. 
 
 

 
 
•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). 
 

3.  Kimono. 
Nagranie muzyki japońskiej. 
Przed każdą kolejną zabawą rodzic pokazuje na mapie świata obszar 
zamieszkania dzieci, przekazuje krótko ciekawostki na temat danego kraju czy 
kontynentu. 
 
Dziecko zdejmuje kapcie i ustawia je równo. Rodzic porusza się w rytm muzyki 
japońskiej wykonuje ruchy, które naśladuje dziecko. Następuje zamiana ról. 
 
 



4.  Afrykański taniec przy dźwiękach bębnów. 
Bębenek, nagranie muzyki afrykańskiej. 
Rodzic pokazuje maskę afrykańską. Informuje, że dzieci afrykańskie lubią tańczyć 
i w wielu afrykańskich plemionach podczas tańca wykorzystuje się właśnie takie 
maski. Podczas nagrania muzyki z afrykańskimi rytmami rodzic uderza rytmicznie 
w bębenek, a dziecko tańczy, poruszając się dookoła koła, naśladując dziki taniec 
plemion.  
 

5.  Przesuwanie po dywanie. 
Koc. 
Rodzic przekazuje krótko ciekawostki z życia dzieci innuickich. Informuje, że 
dzieci z obszarów arktycznych lubią śpiewać i opowiadać niezwykłe historie. 
Proponuje zabawę. Rozkłada na dywanie koc, na środku którego kładzie się 
dziecko. Rodzic chwyta koc za brzegi i delikatnie przesuwa go po dywanie w 
wyznaczone miejsce. Zabawę powtarzamy kilka razy. 
 
Na koniec dziecko podaje informacje na temat ich własnej narodowości. 
Wskazuje Polskę na mapie świata.  
 

6.  Meksykańskie ponczo – zajęcia plastyczne. 
• Wprowadzenie. 
Karta pracy, cz. 2, nr 56, obrazki przedstawiające różnokolorowe poncza. 
Rodzic pokazuje dziecku kartę pracy. Pyta, czy pamięta, w co ubrany był Diego  
z Meksyku. Pokazuje 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. 
 
• Część plastyczna. 
Kolorowe kartki, klej, kartonik z układem kolorowych pasków, dla każdego 
dziecka kartka w kształcie prostokąta. 
Dzieci: 
− zajmują miejsca przy stolikach, 
− rwą na paski kolorowe kartki, starając się, aby pasek był jak najdłuższy. 
− układają paski najpierw zgodnie z rytmem wskazanym przez rodzica, 
− następnie naklejają paski na prostokąt według własnego kodu, 
− składają kartkę na pół i wycinają pośrodku otwór. 
 


