
 

TEMAT TYGODNIA: ŚWIĘTO WSZYSTKICH DZIECI 

 
                                               PONIEDZIAŁEK 02.06.2020 r. 

TEMAT DNIA: DZIECI ŚWIATA 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 

 bierze udział w zabawach muzycznych 

 wzbogaca słownictwo 

 usprawnia mięśnie twarzy 

 bierze udział w zabawach ruchowych 

 doskonali umiejętność liczenia 

 śpiewa piosenkę 

 potrafi samodzielnie się ubrać 

 wypowiada się na określony temat 

 reaguje na sygnał 

 usprawnia motorykę małą 

 

 

WITAJCIE PO WEEKENDZIE KOCHANE STORCZYKI W DNIU DZISIEJSZYM MAMY 

DLA WAS TAKIE OTO PROPOZYCJE: 

 

 „Moje samopoczucie”- zabawa muzyczna  

Dziecko wraz z rodzeństwem siedzą w kole. N. wita się z nimi, wygrywając dźwięki na wybranym 

instrumencie muzycznym (np. marakasach, dzwonkach). Następnie przekazuje instrument kolejnej 

osobie, która wita się i za pomocą dźwięków stara się opisać swoje samopoczucie 

 

 Zabawa logopedyczna dla zespołu Indian „Szeke, szeke” – ćwiczymy narządy mowy 

Na górze - szeke, szeke. (robimy rękami "młynek" na górze) 

 Na dole - szeke, szeke. (robimy rękami "młynek" na dole) 

 Na prawo - szeke, szeke. (robimy rękami "młynek" z prawej strony) 

 Na lewo - szeke, szeke. (robimy rękami "młynek" z lewej strony) 

Tekst o życiu Indian. 

Indianie byli pierwszymi mieszkańcami Ameryki. Żyli oni w plemionach, na czele których stali   

wodzowie. Indianie najczęściej mieli czarne długie włosy, śniadą cerę, nosili głównie ubrania 

uszyte ze skóry, a mężczyźni zakładali pióropusze. Obecnie Indianie żyją w rezerwatach i chociaż 

ich życie nie przypomina dawnych czasów, to jednak niektóre zwyczaje zachowali do dziś. 



 „Dzieci świata”- poznajemy wygląd dzieci  z innych krajów 

 

              Afryka 

                    Chiny 

              Japonia 
 



         Polska 

             Szwecja 

              Indie 

 

„Inni czy tacy sami?”- rozmowa tematyczna  

Rodzic prezentuje zdjęcia dzieci z różnych części świata. Dziecko opisuje je  i porównują ich 

wygląd. Odpowiadają na pytania Rodzica., np.: Jak sądzicie, czy dzieci mówiące różnymi językami 

są w stanie się porozumieć z sobą? W jaki sposób? Kiedy dzieci są szczęśliwe? Jaką zabawę 

zaproponowalibyście kolegom z innego kontynentu czy innego kraju? 

                                                                       

https://www.youtube.com/watch?v=s0NCq8-lP20  -  Dzieci z różnych stron świata 

https://www.youtube.com/watch?v=EPuZO3vVfXM - Dzieci różnych stron świata, ich domy i zabawy 

- prezentacja 

https://www.youtube.com/watch?v=s0NCq8-lP20
https://www.youtube.com/watch?v=EPuZO3vVfXM


 

  Rozmowa na temat ilustracji i odpowiedzi na stawiane pytania: 

- Czy wszyscy na świecie jesteśmy tacy sami? 

- Czy dzieci z obrazków różnią się od nas? 

- Czym różnią się dzieci z ilustracji? (kolor skóry, ubiór) 

- W jakim kraju my mieszkamy? 

- Jaki kolor ma flaga Polski? 

 

 Doprowadź dzieci do ich domów 

 

 
 

 „Ile jest domów?”- zabawa plastyczno-matematyczna  

Rodzic daje każdemu dziecku kartonik z inną liczbą kropek. Dziecko rysują na kartkach tyle 

małych domów, ile kropek znajduje się na otrzymanym kartoniku. Następnie obok małych domów 

rysują tyle samo dużych. 

 „Wszystkie dzieci nasze są”- nauka ze słuchu piosenki  

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

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


 Czynności samoobsługowe – samodzielne ubieranie się  

 

 „Flaga dzieci świata”- zabawa rozwijająca motorykę małą 

 

 
 

Miłego dnia Kochane Storczyki 

                                                                                                                    Pozdrawiamy 

Wasze Wychowawczynie 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


