
 

WITAM DZIECIACZKI – GRUPA II PANI MAŁGOSI 

PRZESYŁAM DLA WAS W RAMACH ZABAWY / NAUKI ZAGODNIENIA NA KOLEJNY TYDZIEŃ, KTÓRE 

MOŻEMY WYKONYWAĆ W DOMKU JAK I W OGRÓDKU. TYM RAZEM TO ZAGADNIENIA ZWIĄZANE  

Z WASZYM ŚWIĘTEM – DZIEŃ DZIECKA. 

PRACE WYKONANE SKŁADAMY W TECZKACH. MOŻEMY ZROBIĆ ZDJĘCIE, KIEDY TWORZYMY RÓŻNE 

ARCYDZIEŁA I WYSYŁAĆ PANI SMS LUB WHATSAPPEM, MOŻNA DZWONIĆ - 602482621.  

GORĄCO POZDRAWIAM I CZEKAM… 

DZIECI PIĘCIOLETNIE WYKONUJĄ KARTY PRACY – KSIĄŻKA NR 4.    

                                                         

PAMIETAJMY, ŻE RUCH I ĆWICZENIA FIZYCZNE WZMACNIAJĄ NASZĄ ODPORNOŚĆ ORGANIZMU,  

WIĘC ZACHĘCAM DO ĆWICZEŃ W DOMKU LUB OGRODZIE. 

 

Ćwiczenia gimnastyczne z dzieckiem nr 37 

• piłki, ławeczka, piłeczka tenisowa, skakanka  

1. „Razem” – zabawa z całą rodzinką. Siadamy na trawce, jedno za drugim. Pierwsza osoba 

podaje górą pikę następnemu, a ona przekazuje ją kolejnemu, aż do samego końca i z powrotem. 

Następnie pierwsza osoba podaje piłkę bokiem w prawo, drugie – bokiem w lewo itd. Ćwiczenie 

powtarzamy kilka razy. 

 

2. „Celowanie” – ćwiczenie celności. Ustawiamy dużą piłkę na trawce. Trzy metry od niej 

ustawiamy się. Pierwszy zawodnik otrzymuje małą piłeczkę (np. tenisową) i ma za zadanie trafić 

nią w dużą piłkę. Po nich trafiają kolejni zawodnicy itd. 

 

  

3. „Wzajemne wsparcie” – ćwiczenie współpracy. Dziecko leży na plecach. Rodzic turla piłkę, 

dzieci podpierają się rączkami z tyłu i podnoszą nogi, by piłka swobodnie się przeturlała. W 

kolejnej rundzie turlamy piłkę szybciej. Jeśli któreś dziecko przeszkodzi turlającej się piłce, 

zastępuje rodzica. 

 

4. „Szczur” – ćwiczenie zwinności. Stajemy w kręgu. Jedna osoba wchodzi do środka, trzyma 

skakankę i kręci nią dookoła własnej osi nisko nad ziemią. Pozostali przeskakują na zmianę na 

prawej i lewej nodze nad kręcącą się skakanką. Ta osoba, której skakanka dotknie, odpada z 

zabawy i następuje zmiana osób w kręceniu skakanką. 

 

 



DZIEŃ PIERWSZY - DZIEŃ DZIECKA  

 

 

 

 

 

 

1.Praca z KP4.26a,b – wypełnienie i omówienie kart wypełnionych przez dzieci na swój temat, 

doskonalenie zdolności grafomotorycznych, budowanie wypowiedzi.  

 

 

 



2.„Co mam podobnego?” – rozmowa na temat podobieństw i różnic pomiędzy dziećmi na 

świecie, szukanie podobieństw w wyglądzie zewnętrznym. Odnajdujemy elementy, które mają 

podobne. 

  

 

 

 

3.Praca z KP4.25a,b – doskonalenie percepcji wzrokowej i zdolności grafomotorycznych, 

kodowanie. • KP4.25 



4. Kolorowanka – Dzieci świata. Pokoloruj rysunek. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIEŃ DRUGI – JESTEŚMY DZIEĆMI 

1.Piosenka „Jesteśmy dziećmi” 

https://youtu.be/7K3_mSb1zRQlllk 

 

2.Praca z KP4.26a,b – wykonanie kart pracy na temat samego siebie, dzielenie się z innymi 

informacjami o sobie. Dzieci wykonują kartę pracy, która stanie się wstępem do zajęć. Następnie 

opowiadają o sobie na podstawie rysunków i informacji, które w niej zawarły. 

 

3.„Portret” – zabawa w rysowanie drugiej połowy swojego portretu, doskonalenie sprawności 

manualnej. Dzieci otrzymują połowę wydruku swojego zdjęcia. Drugą połowę zdjęcia 

dorysowują sami.  

• wydrukowane zdjęcia dzieci 

 

4.Dzieci świata – zapoznanie dziecka z wierszem. 

„Dzieci świata” – rozmowa na temat wiersza                                                                                                             

W Afryce w szkole na lekcji                                                                                                                                            

Śmiała się dzieci gromada,                                                                                                                                                            

Gdy im mówił malutki Gwinejczyk,                                                                                                                                         

Że gdzieś na świecie śnieg pada.                                                                                                                                    

A jego rówieśnik Eskimos,                                                                                                                                                    

Ten w szkole w chłodnej Grenlandii,                                                                                                                                                             

Nie uwierzył, że są na świecie                                                                                                                                        

Gorące pustynie i palmy.                                                                                                                                                     

Afryki, ani Grenlandii                                                                                                                                                                          

My także jak dotąd nie znamy,                                                                                                                                  

A jednak wierzymy w lodowce,                                                                                                                                               

W gorące pustynie, w banany.                                                                                                                                      

I dzieciom z całego świata,                                                                                                                                              

chcemy ręce uścisnąć mocno                                                                                                                                          

i wierzymy, że dzielni z nich ludzie,                                                                                                                                                

jak i z nas samych wyrosną. 

 

Pytamy dzieci:                                                                                                                                                             

- Z jakich stron świata pochodziły dzieci z wiersza? Pokazujemy na mapie.                                                                                                                                                                                                                                       

- Z czego śmiały się afrykańskie dzieci?                                                                                                                              

- W co nie uwierzyli Eskimosi?                                                                                                                                                     

- Co łączy wszystkie dzieci na świecie?  

 



 

 

 

5.„Dzieci na świecie” – omówienie strojów dzieci świata. 

Prosimy dzieci, by przyjrzały się wszystkim zdjęciom i opisały stroje dzieci z rożnych stron 

świata oraz szukamy na mapie ich miejsca zamieszkania.  

 

6.„Zgadnij, kogo mam na myśli” – opisywanie zdjęć i odgadywanie, o które chodzi. Dziecko 

opisuje jedno ze zdjęć, zadaniem pozostałych osób jest jak najszybciej odgadnąć, o które dziecko 

chodzi.  

• zdjęcia dzieci z różnych stron świata  

 



  

                Meksykanin                           Hinduska 

                              

            

            Japonka                                      Australijczyk                



 
 

 

 



DZIEŃ TRZECI – DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA 

1.Wysłuchanie opowiadania  

Agnieszka Filipkowska  

Uczta u motylków     

Kerim i Jasira pojawili się w grupie Motylków kilka dni temu. Dzieci przyglądały im się z uwagą, bo 

wyglądali trochę inaczej i na początku niewiele mówili. Oboje mieli trochę ciemniejszą skórę, a ich czarne 

oczy patrzyły na innych badawczo i trochę nieufnie. Dziewczynka nosiła na głowie kolorową chustę, 

której nie zdejmowała nawet w budynku. Chłopiec był trochę starszy od siostry i dużo wyższy od 

pozostałych przedszkolaków, ale na razie pani dyrektor zdecydowała, że lepiej będzie nie rozdzielać 

rodzeństwa i przyjęła oboje do tej samej grupy.  

– Chcecie może poukładać puzzle? – pierwsza zagadnęła ich Julka, która jeszcze nie tak dawno sama była 

nowa w grupie Motylków i pamiętała, jak bardzo się wtedy denerwowała.  

Na śniadej twarzy Jasiry pojawił się nieśmiały uśmiech. Skinęła głową i dała się nowej koleżance 

poprowadzić do stolika z rozsypaną układanką. Dziewczynka uwielbiała układać puzzle. Ten moment, 

kiedy z zupełnego bałaganu zaczynał się nagle wyłaniać piękny obrazek i okazywało się, że wszystkie 

elementy idealnie do siebie pasują, napawał ją wielkim spokojem. W prawdziwym życiu nie zawsze było 

tak łatwo...  

– Ale jesteś szybka! – zawołała zachwycona Julka wpatrzona w zręczne palce Jasiry. – Nieźle! Już 

zrobiłaś prawie cały zamek!  

– Jeszcze niebo... i liście... – powiedziała skupiona na pracy dziewczynka. – I już.  

– Ja też już prawie skończyłam, zobacz – pochwaliła się Julka. – A wiesz, mamy tu też takie puste puzzle, 

na których można samemu narysować obrazek i potem go układać. Chcesz?  

Czarnooka koleżanka skinęła głową, po czym obie udały się w kierunku szuflad z przyborami 

plastycznymi. Dziewczynki wymyśliły, że każda z nich narysuje swoją rodzinę, a potem wymienią się 

puzzlowymi rysunkami i zobaczą, która szybciej go ułoży.  

Tymczasem chłopcy bawili się w drugim końcu sali. W ruch poszły gumowe dinozaury, które wydawały z 

siebie przeraźliwe odgłosy. Kerim był zachwycony zgromadzonym w przedszkolu zbiorem 

prehistorycznych gadów. Dotychczas widział je w książkach i na kartach, które zbierał od kilku miesięcy. 

Ale takie zabawki to zupełnie coś innego! Rozpoznał wśród nich pterodaktyla i brontozaura. Był nawet 

nieduży, zielony model diplodoka i lekko zużyty tyranozaur. Lubił te skomplikowane nazwy. Nazywanie 

dzikich bestii pomagało mu pokonać strach przed nimi.  

– Wrrrau! – ryczały potwory w rękach rozbawionych chłopców, którzy, choć widzieli się pierwszy raz w 

życiu, potrafili się razem świetnie bawić.  

– Ach, ci chłopcy, zawsze robią tyle hałasu! – skomentowała Julka zajęta szkicowaniem szczupłej 

sylwetki swojego taty. – Ja już prawie skończyłam, a ty?  

Jasira potrząsnęła przecząco głową. Spojrzała na rysunek koleżanki, na którym byli tylko Julka i jej 

rodzice. Wszyscy troje jechali na rowerach przez park. A na jej układance pojawiło się już sześć osób: 

mama, tata, ona, trójka jej rodzeństwa i to wciąż nie była cała rodzina. Jeszcze przecież trzeba narysować 

małego Alima i babcię Hanę. 

 – O, macie piknik! – zawołała Julka, patrząc na narysowaną przez Jasirę rodzinę siedzącą wokół dużego 

koca zastawionego jedzeniem.  

– To nie piknik – sprostowała dziewczynka. – To nasz normalny obiad, w domu.  

– A gdzie stół i krzesła?  

– Nie ma. Siedzimy na podłodze – wyjaśniła Jasira.  

– Ale wam fajnie! Na mnie mama by krzyczała, że nie siedzę przy stole i kruszę na podłogę.  



To niesprawiedliwe! – oceniła Julka. – I jeszcze w dodatku macie naleśniki...  

– To nie są naleśniki, to pita. Taki arabski chleb. Maczamy go w hummusie albo oliwie – oczy Jasiry 

zalśniły na myśl o pysznym jedzeniu w gronie najbliższych. – A może pobawimy się w dom i pokażę ci, 

jak to u nas wygląda? – zaproponowała.  

– Super pomysł! – ucieszyła się Julka. – Ale chyba będziemy potrzebowały więcej osób, bo twoja rodzina 

jest taka duża. Znalezienie chętnych do zabawy na szczęście wcale nie było trudne. Dywanik w kąciku 

kulinarnym wkrótce zapełnił się plastikowymi talerzami oraz szmacianymi warzywami i owocami. 

Siedzące dookoła dzieci wzajemnie częstowały się zabawkowymi potrawami. Także wielbiciele 

dinozaurów dołączyli do tej uczty i nawet dla ich pupili znalazły się jakieś smaczne kąski.  

– Kochana, ta pieczeń jest doprawdy wyborna! – Tereska z wdziękiem naśladowała swoją ciocię, 

pochłaniając niewidzialne danie.  

– Spróbuj musu jabłkowego! Po prostu felicja! – zachwycała się Kasia.  

– Chyba raczej delicja... – poprawiła ją Julka.  

– Hmm... naleśniki z lodami z marchewki i kalafiora! Pychotka! – wygłupiał się Julek.  

– I do tego sos mrówkowy! – wtórował mu Kerim.  

Wspólna biesiada trwała do czasu, aż pani Małgosia, roznosząca w przedszkolu obiady, zaprosiła dzieci 

do stołu na prawdziwy posiłek. Ale tak naprawdę nawet wtedy nie przerwano zabawy w nadawanie 

potrawom śmiesznych nazw. Pani Marta patrzyła z rozrzewnieniem na to, jak dzieci potrafią się razem 

świetnie bawić, nawet gdy są tak różne i pochodzą z różnych stron świata. Pomyślała, że nazwa Motylki 

tak bardzo pasuje do jej grupy. Tyle tu różnych barw i wszystkie do siebie doskonale pasują!  

Mamy różny kolor skóry i inne zwyczaje, Lecz w zabawie ta odmienność nieważną się staje.  

Ty masz piegi, on ma loki, ja mam skośne oczy. Gdy mnie poznasz, sam dostrzeżesz, jak wiele nas łączy. 

 Po przeczytaniu opowiadania zadajemy dzieciom pytania:                                                                                             

- Jak wyglądali Kerim i Jasira?                                                                                                                                           

- Jakie zabawy zaproponowały dzieci nowej koleżance i nowemu koledze?                                                            

- Co przedstawiały rysunki Julki i Jasiry?                                                                                                                                           

- Co zdziwiło Julkę na rysunku Jasiry?  

2.„Muzyka świata” – słuchanie muzyki z różnych stron świata. Rozmowa z dziećmi o 

skojarzeniach związanych z daną narodowością.  

Muzyka świata – GRECJA  

https://youtu.be/EFoSuKGhrLo 

3.Praca z KP4.27b – budowanie wypowiedzi, doskonalenie zdolności grafomotorycznych, 

poszerzanie wiedzy ogólnej, szukanie wspólnych zabaw i zajęć dla dzieci z różnych stron świata. 

Pytamy dzieci:  

Co łączy dzieci na całym świecie?  

Gdyby wyjechały teraz do innego państwa, co mogłyby robić wspólnie z dziećmi z innych 

krajów? 

4.Blok zajęć o emocjach: akceptacja. 

„Różnimy się” – rozmowa na podstawie obrazków. Prezentacja zdjęć dzieci o innym kolorze 

skóry, bogatych i biednych, pełnosprawnych i z widoczną niepełnosprawnością. Dziecko 

wskazują różnice pomiędzy nimi, rozmawia o ilustracjach.  

Zadajemy dzieciom pytania: Czy to dobrze, że się od siebie różnimy?  



Co mogą nam dawać różnice, czego dzięki nim możemy się od siebie nauczyć?  

W czym jesteśmy do siebie podobni? Czy podobieństwa mogą nam coś dać?  

     

   

    

 

5.„Polubić różnice” – nauka wierszyka Dominiki Niemiec połączona z wykonaniem rysunku. 

Dzieci mają za zadanie narysować kolegę lub koleżankę, który/która jest inna od nich.  

Do wykonania rysunku używają kredek. Podczas rysowania uczą się na pamięć wierszyka. 

 

Polubić różnice  

Choć ktoś jest inny, inne ma zdanie, inny ma wygląd albo ubranie,  

mieszka w innym miejscu, je co innego, 

bawi się inaczej – może być twym kolegą.  

Wystarczy tylko, że go zaakceptujesz, a te różnice polubić spróbujesz. 

6.Praca z KP4.27a – doskonalenie sprawności manualnej, percepcji słuchowej, poszerzanie 

wiedzy ogólnej.  



DZIEŃ CZWARTY – PRAWA DZIECKA  

1.Zapoznanie dzieci z prawami dziecka.  

 

 

 

 

2.Prawa dziecka -filmik dla dzieci  

https://youtu.be/S2nWD-4ziM8 

https://youtu.be/S2nWD-4ziM8


3. Praca plastyczna -  MOJE PRAWA. 

(nożyczki, klej, kartki białe lub kolorowe, zszywacz lub dziurkacz, sznureczek) 

Wykonaj swoją książeczkę z prawami dziecka. Pokoloruj obrazki i wytnij każdy prostokącik 

osobno. Przyklej jeden prostokącik na jednej kartce. Stwórz swoją książeczkę składającą się  

z 15 stron. Na pierwszej stronie podpisz czyja to jest książeczka.  

 



4.„Zabawa z piłką” – kończenie słów .: Mam prawo do…, Rzucamy do dziecka piłkę i prosi o 

skończenie zdania. Zabawy dowolne dzieci z piłką.  

• piłka •  

5.Doskonalenie motoryki małej w zabawach konstrukcyjnych – „piramida”. Budowanie 

kształtu piramidy z drewnianych klocków. 

 

 

DZIEŃ PIĄTY – DZIEŃ DZIECKA NA ŚWIECI 

1.„Dzień Dziecka na świecie” – omówienie sposobów obchodzenia Dnia Dziecka na świecie, 

np;  

FRANCJA, WŁOCHY, POLSKA, TURCJA, MEKSYK. 

 

– Polska: 1 czerwca – bardzo często lekcje i zajęcia są odwołane, w placówkach organizuje się 

pikniki i festyny, dzieci dostają drobne prezenty i łakocie.  

 

– Turcja: 23 kwietnia – Dzień Dziecka przypada tu tego samego dnia co Święto Niepodległości. 

W tym dniu dzieci odbywają wycieczki do tureckiego parlamentu.  

 

– Francja i Włochy: 6 stycznia – święto rodzinne, wspólna kolacja z rodziną, spożywanie ciasta 

z wróżbą. Dzieci otrzymują koronę króla i królowej. 

  

– Meksyk: 30 kwietnia – Dzień Małych Mułów obchodzony podczas Bożego Ciała. Dzieci biorą 

udział w procesji, w festynach, rozbijają piniatę – kulę wypełnioną słodyczami i zabawkami.  

https://czasnawywczas.pl/praktyczne/dzien-dziecka/ 

https://youtu.be/LKtf-N1f3q8 

 

 

https://youtu.be/LKtf-N1f3q8

