
WITAM DZIECIACZKI ! 

 GRUPA III- PANI EWELINY 

 

Tematyka na tydzień od 01.06.2020 r -  do 05.06.2020 r. 

 

„Dzień dziecka” 

 

 Dzień 1 ( poniedziałek) – „ Nasze prawa i obowiązki” 

                

 

 

1.Propozycja zabaw gimnastycznych: 

„Malowanie” – ćwiczenia dużych grup mięśniowych. Dziecko wciela się w rolę malarza. 

Rodzic przygotowuje trzy różne instrumenty. Przy dźwiękach pierwszego dziecko wspina się 

na palce i pokazuje gestami, że maluje sufit. Gdy słyszy drugi dźwięk, staje na całych stopach 

i udaje, że maluje ścianę. Przy trzecim dźwięku kuca i odgrywa rolę, że maluje podłogę. 

„Malowanie oburącz” – ćwiczenie motoryki dużej. Dziecko w powietrzu rysuje dowolne 

obrazki, powtarzając słowa: Gdy wspólnie pracują ręce, możesz napisać więcej.  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://zawadzkie.pl/1324/zyczenia-z-okazji-dnia-dziecka.html&psig=AOvVaw2o15e-z_fV6WDF15RbGSqc&ust=1590508995541000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjOnsyzz-kCFQAAAAAdAAAAABAD


„Marsz na piętach” – zabawa uspokajająca. Dziecko maszeruje na piętach po obwodzie koła 

w rytm dowolnej muzyki. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TOWdT6Drvwk 

 

2. „Dokończ zdanie”- zadaniem dziecka jest wypowiedź o swoich marzeniach, rozpoczynając 

zdanie:  

Moim marzeniem jest...  

Następnie dziecko mówi o swoich upodobaniach, rozpoczynając zdanie:  

Najbardziej lubię… 

3. Piosenka o prawach dziecka – wysłuchanie piosenki. Rodzic zaprasza dziecko do 

uważnego słuchania utworu: Za chwilę posłuchamy piosenki, która mówi nam o prawach dzieci 

na całym świecie. Poproszę cię, żebyś podczas słuchania postarał/ała się zapamiętać, o jakich 

prawach dziecka śpiewają dzieci w piosence. 

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4 

 

Piosenka o prawach dziecka 

Mam prawo żyć,  

Mam prawo być sobą,  

Czuć się bezpiecznie,  

wolną być osobą.  

Mam prawo kochać i kochanym być,  

Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić.  

Mogę się śmiać, Może się dziać pięknie,  

Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie.  

Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych,  

Nie można mnie zmuszać do uczynków złych. 

Ref.:  Dziecka prawa poważna sprawa,   

https://www.youtube.com/watch?v=TOWdT6Drvwk
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4


Dziecka prawa to nie zabawa. 

Mam prawo śnić, mam prawo być inny,  

Mogę być słabszy, lecz nie czuć się winny.  

Mam prawo śpiewać głośno, kiedy chcę,  

Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle. 

Ref.:  Dziecka prawa poważna sprawa,   

Dziecka prawa to nie zabawa. 

Rodzic prosi dziecko, by opowiedziało, o czym jest piosenka, o jakich prawach dziecka jest w 

niej mowa. 

4. „Prawda – nieprawda” – zabawa ćwicząca logiczne myślenie.  

Rodzic wypowiada różne zdania. Jeśli zdaniem dziecka zdanie jest prawdziwe, klaszcze, jeśli 

nieprawdziwe – tupie nogami.  

 

Przykładowe zdania: 

 

– Nikt nie może mnie zmuszać do robienia złych rzeczy.  

– Mogę zmusić kolegę, żeby grał ze mną w piłkę.  

– Nikt nie może czytać moich listów bez pozwolenia.  

– Mogę bawić się tylko z kolegami, których wybierze (imię dziecka).  

– Mogę uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi.  

– Mam prawo do tajemnic i własnego zdania.  

– Mogę bawić się tylko z koleżankami, które wybierze (imię dziecka).  

– Nikt nie może mnie poniżać, krzywdzić i bić. 

 

5. „Prawa i obowiązki” – dziecko przygląda się ilustracji i opowiada, co widzi na ilustracji i 

o jakich prawach dziecka mowa. 

 



 

            

 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.4 na str. 29 

 

Praca z KP4.29a – dopasowywanie treści przeczytanej przez nauczyciela do obrazka: 1. prawo 

do wychowania w rodzinie, 2. prawo do ochrony przed przemocą, 3. prawo do zabawy i 

wypoczynku, 4. prawo do wyrażania własnych poglądów, 5. prawo do opieki zdrowotnej, 6. 

prawo do edukacji.  

Praca z KP4.29b – odczytywanie krótkich zdań, łączenie ich z odpowiednimi obrazkami, 

rysowanie swoich obowiązków w domu i podczas zajęć. 

 

 Dzień 2 (wtorek ) – „ Dzieci na świecie” 

 

1.”Dzieci świata” – słuchanie wiersza Wincentego Fabera. 

(mapa świata ) 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https://pl.pinterest.com/pin/439101032401337168/&psig=AOvVaw3aSer7UIqLZMUXGGCFGm-j&ust=1590509779177000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKi1uem0z-kCFQAAAAAdAAAAABAp


W trakcie czytania tekstu rodzic pokazuje dziecku miejsca na mapie świata, z których pochodzą 

bohaterowie wiersza.  

 

 

Dzieci świata                                                                                                                                                                                  

Wincenty Faber 

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,                                                                                                                                                     

Też 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.                                                                                                                              

Zadajemy dzieciom pytania:                                                                                                                                                   

- Z czego śmiały się afrykańskie dzieci i dlaczego?                                                                                                                 

- Gdzie mieszkają Eskimosi? ( zwracamy uwagę, że nazwa Eskimos obecnie uchodzi za 

obraźliwą, zamiast niej używamy nazwy Innuit).                                                                                                                                    

- O czym nie wiedziały dzieci w Grenlandii?                                                                                                                          

- Co łączy dzieci na całym świecie?                                                                                                                                  

- Czy byliście kiedyś w innym kraju?                                                                                                                                    

- Czy byliście kiedyś na innym kontynencie?                                                                                                                               

- Jakich ludzi tam spotkaliście?                                                                                                                                           

-  Jakie dzieci spotkaliście?                                                                                                                                                   

- Czy wszyscy mówili tym samym językiem, co wy?                                                                                                    

-  Co ich od was różniło?                                                                                                                                                      

-  Co było podobne? Podkreśla, że nie wszystkie kontynenty są tak samo zaludnione i że na 

niektórych nie mieszkają ludzie (Antarktyda).  

 

2. „Dzieci z różnych stron świata” – oglądanie zdjęć przedstawiających dzieci z różnych stron 

świata oraz ich domów  

(zdjęcia przedstawiające dzieci z różnych stron świata oraz ich domy )         

 

AFRYKAŃCZYCY 

          



 

Eskimosi 

        

 

                                                                                                                                   

JAPOŃCZYCY 

    

 

 

 



 

INDIANIE 

     

 

EUROPEJCZYCY 

  

 

Wypowiadanie się dziecka na temat wyglądu rówieśników z innych krajów. Warto podkreślić, 

że dzieci z Afryki czy Azji, mieszkające w miastach, mają domy i ubrania podobne do tych, 

które znamy. 

Rodzic zadaje pytanie: Co różni, a co łączy dzieci na całym świecie? 

                                        



Dzieci na podstawie zdjęć wypowiadają się na temat podobieństw i różnic w wyglądzie dzieci 

z różnych stron świata. Powinny zwrócić uwagę na kolor włosów, karnację, wzrost, sylwetkę, 

nastrój.  

Rodzic zadaje pytania:                                                                                                                                                             

- Dlaczego jedne dzieci są wesołe, a inne smutne?                                                                                                                            

-  Jak możemy pomóc tym, które wyglądają na smutne?                                                                                                       

-  Z jakich krajów mogą pochodzić te dzieci?  

Można podać krótką informację, np.: Wiele dzieci mieszka w krajach biednych. Muszą 

pracować, aby pomóc rodzicom w utrzymaniu rodziny. W Ameryce Południowej dzieci pracują 

w kopalniach, pchają ciężkie wózki załadowane węglem. Mali Afrykanie najczęściej spędzają 

czas na pastwiskach, pasąc bydło.                                                                                                                                                                               

Dzieci wymieniają różne sposoby pomocy niektórym dzieciom z biednych rejonów świata 

(kupowanie produktów ze specjalnym znaczkiem, akcje charytatywne, zbieranie darów itp.).  

3.,, Kolorowe dzieci” - wysłuchanie piosenki Majki Jeżowskiej i oglądanie zdjęć 

przedstawiających dzieci z całego świata. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4 

 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.4 na str. 30 

 

Praca z KP4.30a – uzupełnianie ilustracji nalepkami, rozmowa na temat praw dziecka.                                

Praca z KP4.30b – uzupełnianie tabeli nalepkami, czytanie zdań z poznanych liter, zapisywanie 

i obliczanie działania.  

 

 Dzień 3 ( środa ) – „ Wśród moich przyjaciół” 

 

1.„Kolorowy pociąg” – wysłuchanie wiersza S. Daraszkiewicza i rozmowa na temat jego 

treści. Rodzic prezentuje dziecku flagi państw oraz ilustracje dzieci różnych narodowości. 

Dziecko uważnie słucha wiersza. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4


 

Flaga RPA (Republika Południowej Afryki) 

 

 

Dzieci z RPA 

 

Flaga Arabii Saudyjskiej 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.fronda.pl/a/chrzescijanie-z-rpa-walcza-z-aids,75370.html&psig=AOvVaw1btxW88pNkxzG8-lejg7aJ&ust=1590777364599000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDQoNKZ1-kCFQAAAAAdAAAAABAU
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.amazon.com/US-Flag-Store-Printed-Polyester/dp/B00EZ4RGRC&psig=AOvVaw27VaBxMv6uCaMb9gkjEiCK&ust=1590777512044000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi60pia1-kCFQAAAAAdAAAAABAT


 

Dzieci z Arabii Saudyjskiej 

 

Flaga Chin  

 

Dzieci z Chin 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://bejsment.com/index.php/2015/07/02/arabia-saudyjska-finansuje-prywatne-szkoly-islamskie-w-kanadzie/&psig=AOvVaw0dR4-a4hv69JcFd5AW6EeM&ust=1590778393062000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMi47byd1-kCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://prawy.pl/71663-chiny-koncepcja-zniesienia-kontroli-liczby-urodzen/&psig=AOvVaw1cNwf0FG3sktURbaj45Hmw&ust=1590778661914000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDzpsSe1-kCFQAAAAAdAAAAABAe


 

 

Flaga Francji 

 

 

Dzieci z Francji 

Flaga Argentyny 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.ceneo.pl/14387832&psig=AOvVaw2fWqUwmA6AkxuyTgj5cPNp&ust=1590778924295000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCIDu1Luf1-kCFQAAAAAdAAAAABAI
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://kobieta.onet.pl/dziecko/starsze-dziecko/sekrety-francuskiego-wychowu/j488k&psig=AOvVaw2fRsVzMYks-tPUSyPt7NGM&ust=1590779146468000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDNvK2g1-kCFQAAAAAdAAAAABAJ


 

Dzieci z Argentyny 

 

Dziecko uważnie słucha wiersza: 

Jedzie, jedzie pociąg dookoła świata,  

w barwnych chorągiewkach, kolorowych kwiatach.  

A w pociągu olbrzymia gromada,  

i na każdej stacji ktoś jeszcze dosiada.  

Wsiadajcie pasażerki i pasażerowie,  

lecz niech każdy o sobie opowie.  

 

Ja jestem Murzynka, mam kręcone włosy,  

daję wam w podarku dwa duże kokosy,  

a może nie wiecie, co to znaczy kokos?  

To palmowy orzech, co rośnie wysoko . 

 

W niskim ukłonie czoło chylę,  

mam dla was figi i daktyle.  

Przyjeżdżam do was na wielbłądzie,  

kto ma odwagę, niech wsiądzie. 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.media.kia.pl/pl/pl/episode-2.html&psig=AOvVaw005dxDzDkvoJSbmfPT6Bdn&ust=1590779580174000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjyrfOh1-kCFQAAAAAdAAAAABAD


Mam dwie pałeczki zamiast łyżeczki  

i pałeczkami jem ryż z miseczki.  

Piszę pędzelkiem, sypiam na matach, 

a mój podarek – chińska herbata. 

  

Na zielonym stepie stado wołów pasam,  

łapię dzikie konie za pomocą lassa.  

Lasso to jest długa, bardzo długa lina,  

a moja ojczyzna zwie się Argentyna. 

  

Francja jest złota i zielona,  

Francja ma słodkie winogrona.  

Rodacy moi z tego słyną,  

że robią wino, dobre wino. 

  

Jedzie, jedzie pociąg dookoła świata,  

w barwnych chorągiewkach, w kolorowych kwiatach.   

Kolorowy pociąg wesoła muzyka,  

a więc proszę wsiadać, proszę drzwi zamykać.  

Już ruszył nasz pociąg i gwiżdże, i mknie.  

Jak dobrze, jak milo, że zabrał i mnie.  

Śpiewamy piosenkę, bębenka nam brak, 

 a koła wirują: tak, tak, tak, tak, tak. 

 

Rodzic prowadzi z dzieckiem rozmowę na temat treści wiersza:  

Jakiej narodowości dzieci wsiadały kolejno do pociągu?  

Jak nazywają się kraje, z których pochodziły?  

Czy pamiętasz, w jakiej kolejności wsiadały dzieci?  

Kto pierwszy wsiadł do pociągu? Kto wsiadł ostatni?  



Ja myślisz, kto przyjechał na wielbłądzie?  

Kto je ryż pałeczkami?  

Jak się jeszcze przedstawiło chińskie dziecko?  

Jak spędza dzień dziecko w Argentynie?  

Z czego słynie Francja?  

Co można powiedzieć o dziecku z Polski – jak wygląda, co lubi robić, co lubi jeść?  

Czy wszystkie dzieci w Polsce są takie same?  

Czy w rzeczywistości dzieci opisane w wierszu zawsze tak wyglądają i się zachowują? 

 

Rodzic zwraca uwagę na to, że dzieci w wierszu są przedstawione w bardzo uproszczony 

sposób. W rzeczywistości niezależnie od regionu świata, który zamieszkują, mogą różnie 

wyglądać, lubić różne rzeczy. Wszystkie dzieci na świecie łączy chęć zabawy, miłość do 

opiekunów itp. 

2. „Kraje i ich mieszkańcy”– zabawa językowa.  

Rodzic prezentuje dziecku nazwy krajów i ich mieszkańców. Dzieci dobierają napisy pasujące 

do siebie, np. Polska – Polak, Anglia – Anglik, Francja – Francuz, Turcja – Turek, itp. 

 

Polska                                                                                            Polak 

Anglia                                                                                           Anglik 

Francja                                                                                         Francuz 

Turcja                                                                                          Turek 

 

Rodzic prosi dziecko o przypomnienie, jak nazywają się osoby zamieszkujące Polskę? 

( Polak i Polka) 

3. „Kolorowe dzieci” – wysłuchanie piosenki Majki Jeżowskiej. 



https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4 

 

Gdyby, gdyby moja mama  

Pochodziła z wysp Bahama,   

To od stóp po czubek głowy   

Byłabym czekoladowa.   

Mogłam przyjść na świat w Cejlonie,  

Na wycieczki jeździć słoniem   

I w Australii mieć tatusia,  

I z tatusiem łapać strusie. 

Ref.:  Nie patrz na to w jakim kraju,   

Jaki kolor dzieci mają   

I jak piszą na tablicy,  

To naprawdę się nie liczy!  

Przecież wszędzie każda mama,   

Każdy tata chce to samo,   

Żeby dziś na całym świecie   

Mogły żyć szczęśliwie dzieci! 

Mogłam małą być Japonką,  

Co ubiera się w kimonko  

Lub w Pekinie z rodzicami   

Ryż zajadać pałeczkami.   

Od kołyski żyć w Tunisie,   

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4


Po arabsku mówić dzisiaj  

Lub do szkoły biec w Mombasie,  

Tam gdzie palmy rosną w klasie.  

Ref.: Nie patrz na to… 

Los to sprawił lub przypadek,   

Że Hindusem nie był dziadek,   

Tata nie był Indianinem   

I nie w Peru mam rodzinę.  

Ref.: Nie patrz na to… 

 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.4 na str. 31 

 

Praca z KP4.31a – odszukiwanie obrazków postaci na podstawie ich sylwet.  

Praca z KP4.31b – odnajdywanie wspólnych cech dzieci na zdjęciach, rysowanie symboli.  

 

 

 Dzień 4 ( czwartek ) – „ Moje marzenia” 

 

1.„Moja fantazja” – wysłuchanie nagrania piosenki i omówienie jej treści. 

https://www.youtube.com/watch?v=fJKRESz8ZhE 

 

To szkiełko wszystko potrafi,  

na każde pytanie odpowie.  

Wystarczy wziąć je do ręki  

https://www.youtube.com/watch?v=fJKRESz8ZhE


i wszystko będzie różowe.  

Wystarczy wziąć je do ręki,  

dosypać ziarnko fantazji  

i już za chwilę można  

dolecieć aż do gwiazdy. 

Ref.:  Bo fantazja, fantazja,  

bo fantazja jest od tego,  

aby bawić się, aby bawić się, 

aby bawić się na całego. 

To szkiełko nigdy nie płacze,  

Zawsze jest w dobrym humorze.  

To szkiełko wszystko rozumie,  

Każdemu chętnie pomoże.  

Wystarczy wziąć je do ręki,  

Ziarnko fantazji dosypać  

i już za chwilę można  

z panem Kleksem w świat pomykać. 

Ref.: Bo fantazja, fantazja... 

 

Po wysłuchaniu piosenki rodzic zadaje dzieciom pytania:  

Jakie było szkiełko z piosenki?  

Co sprawiło, że można było dolecieć aż do gwiazd?  

Jak inaczej możemy nazwać fantazję?  

Rodzic odtwarza jeszcze raz nagranie piosenki, a dziecko stara się zaśpiewać refren.  

Rodzic przeprowadza z dzieckiem rozmowę na temat marzeń. Zadaje pytania:  

Co to są marzenia?  



Czy masz jakieś marzenia?  

Czy wszystkie marzenia się spełniają?  

Czy marzenia są potrzebne?  

Rodzic wraca uwagę, że wszyscy mamy marzenia, ale nie wszystkie mogą się spełnić. 

2. „Taniec marzyciela” – zabawa ruchowa. 

 (kolorowe wstążki lub apaszki) 

Improwizacja ruchowa z wykorzystaniem kolorowych wstążek do utworu „Marzenie miłosne” 

-Franciszka Liszta. Dziecko porusza się swobodnie, tworząc wymyślony przez siebie układ 

choreograficzny. 

https://www.youtube.com/watch?v=H0kCVZV6qRM 

3. „Pociąg marzeń”- praca plastyczna. 

Dziecko tworzy własną wizję swojego pociągu marzeń, z dostępnych materiałów. Można także 

narysować pociąg. Oto kilka pomysłów: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=H0kCVZV6qRM
https://www.google.pl/url?sa=i&url=https://www.youtube.com/watch?v%3Dj4AWqXqtdcw&psig=AOvVaw14fXS_B6mYa0MNRngNLgKK&ust=1590784771662000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDfgZ-11-kCFQAAAAAdAAAAABA1


 

 

4. „Po drugiej stronie tęczy” – zabawa ruchowo-twórcza inicjowana opowiadaniem. 

Rodzi mówi: Po założeniu różowych okularów wybierzemy się do wymarzonego świata, 

znajdującego się po drugiej stronie tęczy. Każdy, kto chce wejść do bajkowej krainy, musi 

przejść przez bramę. Aby to zrobić, trzeba wymyślić jakieś ciekawe ruchy. Popatrz, jak tu 

pięknie i kolorowo. Rozejrzyj się dookoła, a zobaczysz nad sobą różnobarwne motyle. Motylki 

siadają Ci na ramionach, dalej, zdmuchnij je delikatnie. Teraz sam/sama zamień się w motylka 

i lataj od kwiatka do kwiatka. Jakim zwierzątkiem chcesz się jeszcze stać? (naśladowanie 

ruchów wykonywanych przez wymyślone zwierzęta). Ojej, zrobiło się późno, musimy wracać. 

Wymyśl ruchy, które pozwolą Ci ponownie przekroczyć bramę i wrócić do naszego świata.  

Rodzic wyraźnie zaznacza zakończenie zabawy i wyjście z roli. 

5. „Na Wyspę Marzeń zabiorę…” – zabawa. 

Rodzic wypowiada zdanie: Na Wyspę Marzeń zabiorę…. Zadaniem dziecka jest dokończenie 

zdania i uzasadnienie swojej odpowiedzi. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://www.przedszkole2.fc.pl/koloteatralne.html&psig=AOvVaw14fXS_B6mYa0MNRngNLgKK&ust=1590784771662000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDfgZ-11-kCFQAAAAAdAAAAABA6
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6. „Skarby z Wyspy Marzeń” – zabawa sensoryczna.  

(pudełko z wyciętym otworem, różne przedmioty) 

Rodzic przygotowuje pudełko z wyciętym otworem. Wkład do niego różne przedmioty. 

Dziecko rozpoznaje przedmiot jedynie po dotyku. Podaje jego nazwę, dzieli ją na sylaby i 

próbuje wymyślić do niej rym.  

 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.4 na str. 32 

 

Praca z KP4.32a – podawanie nazw obrazków, odczytywanie wyrazów, łączenie ze sobą tych, 

które się rymują, rysowanie schematu skrzydła motyla.  

Praca z KP4. 32b – rysowanie po śladzie, kolorowanie obrazka. 

 

 

 

 Dzień 5 ( piątek ) – „Nasze zabawy” 

 

1.„Zabawy dzieci z różnych stron świata” – rozmowa z dzieckiem na temat jego ulubionego 

zajęcia, zabawy oraz zabaw dzieci innych narodowości.  

Rodzic opowiada o zabawach, które znane są również w Polsce, ale pod innymi nazwami. Prosi 

dziecko, aby spróbowało odgadnąć ich nazwy. Następnie przeprowadza z dzieckiem kilka 

zabaw pochodzących z różnych stron świata. 

„Rzeka słów” – zabawa z Indii (Azja).  

Rodzic ustala zakres słów, np. zwierzęta, rośliny. Podaje pierwsze słowo, a dziecko dodaje 

kolejne. Każde słowo musi zaczynać się głoską, którą kończyło się poprzednie, np. tygrys – 

smok. Także w Polsce dzieci często grają w tę grę i nazywają ją „Podaj słowo”. 

„Ciepło – zimno” – zabawa z Liberii (Afryka).  

Jedna osoba chowa jakiś przedmiot i daje wskazówki drugiej osobie– w wersji polskiej 

słowami: „ciepło”, jeśli dana osoba zbliża się do przedmiotu, lub „zimno”, jeśli się od niego 



oddala; w wersji z Liberii miejsce ukrycia przedmiotu sygnalizuje się nie słowami, ale 

klaskaniem z różnym natężeniem, w zależności od odległości kryjówki. 

„Ojciec Szymon każe” – zabawa z Panamy (Ameryka Środkowa).  

Na środku koła stoi ojciec Szymon i pokazuje wymyślone przez siebie figury, które reszta 

uczestników musi wykonać. Potem ojciec Szymon wybiera zmiennika. W polskich 

przedszkolach dzieci bawią się w tę zabawę, ale pod nazwą „Jeż”. 

2.„Enchoque” (czyt. enczioke) – praca plastyczna, wykonanie zabawki pochodzącej z Boliwii. 

(papierowy lub plastikowy kubeczek, kawałek cienkiego sznurka, folia aluminiowa) 

Rodzic wyjaśnia, że Boliwia leży w Ameryce Południowej, jest ponad trzy razy większa niż 

Polska, mieszkają tam Indianie. Prezentuje dziecku ten kraj na mapie. 

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=http://geomorawa.ucoz.pl/publ/brazylia/1-1-0-174&psig=AOvVaw1AULG_owie9VzIEb5nxwhm&ust=1590816652576000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOi7qYSs2OkCFQAAAAAdAAAAABAo


Następnie proponuje dziecku wykonanie enchoque. Oryginalne enchoque składa się z 

drewnianego kijka i drewnianej kuli połączonych sznurkiem. W kuli jest wydrążony otwór. 

Gracz trzyma kijek i stara się, podrzucając kulkę w powietrze, nadziać ją na patyk. Enchoque 

można zrobić z papierowego lub plastikowego kubeczka, kawałka cienkiego sznurka i folii 

aluminiowej (ew. z orzechem włoskim w środku). Dziecko odcina ok. 50–60 cm sznurka, 

końcówkę kładzie na kawałku folii aluminiowej, a następnie zgniata folię tak, by powstała 

kulka, a sznurek trzymał się w środku. Rodzic robi grubą igłą lub szpikulcem otwór w dnie 

kubeczka, przewleka nitkę i zawiązuje supeł. 
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3. Zabawy w przydomowym ogrodzie.  

„Rangoli” – zabawa z Pakistanu.  

Rodzic rysuje kredą lub patykiem dowolny kształt lub wzór, łatwy do wypełniania. Może to 

być duży kwiat, fantazyjny domek czy mandala. Zadaniem dziecka jest „pokolorowanie” 

obrazu: trawą, kamyczkami, płatkami kwiatów, listkami itp.  

„Raz, dwa, trzy – Baba Jaga patrzy” – zabawa z Grecji.  

Rodzic to Baba Jaga. Stoi tyłem do dziecka i woła: Raz, dwa trzy, Baba Jaga patrzy. W tym 

czasie dziecko szybko biegnie w stronę Baby Jagi. Na słowo: patrzy- Baba Jaga się odwraca. 

Jeśli dziecko nie zdołało się zatrzymać w bezruchu, wraca na start, jeżeli zaś dotknęło Baby 

Jagi, zajmuje jej miejsce. 

 

Dziecko otwiera karty pracy , cz.4 na str. 32 

 

Praca z KP4.33a – pisanie wyrazów po śladzie, łączenie zdjęcia z podpisem, kolorowanie. 

odnalezienie w książkach i albumach informacji na temat zabaw dzieci z różnych krajów.  

Praca z KP4.33b –układanie wyrazów z rozsypanki literowej, łączenie wyrazów z obrazkami.  

 

 

Owocnej pracy! 

Serdecznie Was pozdrawiam! 

 

 



 


