
04. 06. 2020r. - Czwartek  -   „Dzieci na Świecie” 
 
Dzień dobry drodzy Rodzice i kochane dzieci! 

Na świecie, w różnych krajach żyje bardzo, bardzo dużo dzieci. Różnią się jednak wyglądem – 
kolorem skóry, włosów, oczu, wiekiem – mówią różnymi językami. Możemy różnić się nie tylko wyglądem, 
ale także wychowaniem, majątkiem, kulturą, itp.  

Pamiętajcie kochani, że wszyscy jesteśmy mieszkańcami naszej planety i żyjemy na Ziemi. Dla 
wszystkich jest miejsce na świecie. Ważne jest, aby wszyscy ludzie szanowali się wzajemnie i tolerowali 
inne kultury i tradycje. 
 
1. Na początek zapraszam do zabawy ruchowej – „uśmiechnij się!” 
Pomoc uzyskacie na stronie: 
                                               https://youtu.be/Bwi8nn9dB1g 
 
2. ZAGADKI: 

Mała, płaska, gładka niby czekoladka. 
Nie ma ręki ani nóżki, ołówkowe ściera dróżki ------?  (gumka) 
 
By właził w drewno, w głowę go biją. 
A kiedy wejdzie, trudno go wyjąć -------?  (gwóźdź) 

 
3. Posłuchajcie przeczytanego przez rodzica wiersza Wincentego Fabera, pt. „Dzieci świata” 
 

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 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. 

 
Pytania do rozmowy na temat wiersza: 

Z czego śmiały się dzieci w Afryce ? 
Dlaczego te dzieci śmiały się ze śniegu ? 
Z czego śmiały się dzieci w Grenlandii ? 
Dlaczego te dzieci śmiały się z gorącej pustyni i palm ? 

 
4. Zapraszam do obejrzenia krótkiego filmu, pt. „My dzieci świata”. 
Materiał na stronie: 
                                https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0&t=60s 
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5. Trochę gimnastyki też się przyda… 
Ruchy naprzemienne: 

Krzyżowanie wyprostowanych ramion przed klatką piersiową tak, aby na zmianę, wyżej była ręka 
lewa a potem prawa; 
dotykanie lewą dłonią prawego łokcia i odwrotnie; 
dotykanie lewą dłonią prawego ucha i odwrotnie; 
dotykanie lewą dłonią prawego kolana i odwrotnie; 
dotykanie lewą dłonią prawej stopy i odwrotnie; 
rowerek (leżąc na plecach); 
czworakowanie po pokoju. 
  

6. Teraz posłuchajcie piosenki ZoZi – „Każdy jest inny”. Materiał na stronie: 
  
                  https://www.youtube.com/watch?v=UrBmQBMnayE 
 
7. Praca plastyczna – „Pióropusz indiański”. Podpowiedź, jak go wykonać, znajdziecie na stronie: 
 
                                      https://www.youtube.com/watch?v=q0ErTQj7J7Y 
 
8. Posłuchajcie piosenki pt. „Jakim słowem witamy się w różnych stronach świata”. 
 
                                      https://www.youtube.com/watch?v=NAvc-NLVo7U 
 
9. I na zakończenie dnia, piosenka Majki Jeżowskiej pt. „Kolorowe dzieci” lub „Wszystkie dzieci nasze są”. 
Materiał na stronie: 
                                 https://m.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4 
 
                                                                                                   Do jutra Kochani 
                                                                                          Dużo radości podczas zabaw 
                                                                                                          Pani Ania 
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