
      DZIECI LUBIA SIĘ BAWIĆ

1. Dzieci na całym świecie maj swoje święto
Ćwiczenia poranne https://youtu.be/BSGResC1RYE
„Dzieci z różnych stron świata” – praca z obrazkiem. Omawianie wyglądu dzieci 
różnych ras w charakterystycznych strojach: polskie w stroju góralskim, hinduskie w 
sari, inuickie w kożuchu i futrzanych butach, arabskie w galabii, japońskie w kimonie, 
indiańskie w pióropuszu i stroju z frędzlami, afrykańskie w spódniczce z trawy. 
Dostrzeganie różnic w wyglądzie dzieci rożnych ras – kolor skóry, kształt oczu, sposób 
ubierania się; oraz podobieństw – uśmiechu, chęci dzieci do zabawy. 

 „Do kogo to pasuje?” – Nazywanie dzieci na obrazkach: Polak, Japończyk, Inuita, 
Afrykanin, Indianin. Określanie, z jakich kontynentów pochodzą dzieci, układanie 
obrazków przy odpowiednim dziecku: 
−Polak: jabłko, flaga biało-czerwona, pomnik warszawskiej syrenki, lalka 
krakowianka; 
−Japończyk: lalka japońska, japonki, łabędź z origami, wachlarz; 
−Inuita: Inuita z klocków, renifer, sanie, pies husky; 
−Afrykanin: lalka afrykańska, banan, zebra, baobab 

https://youtu.be/BSGResC1RYE




„Nasze domy” – wykonanie ćwiczenia 



2. Bawimy się razem

Dzieci lubią zabawę – słuchanie piosenki. https://youtu.be/AP5_4777aq0

Dzieci lubią zabawę 
sł.Urszula Piotrowska 
muz. Magdalena Melnicka-Sypko 

Dzieci lubią zabawę 
o każdej porze w domu, 
szkole, przedszkolu i 
jeszcze na dworze. 
A ja świetnych pomysłów 
mam cały worek. 
Jeśli chcecie, to dla 
was najlepsze wybiorę. 

Ref.: Zagrać w piłkę i w berka, 
bujać się na huśtawce, 
wieżę z klocków zbudować, 
puszczać w niebo latawce. 

Na rowerze się ścigać, 
skarb ukryty odnaleźć, 
bal urządzić maskowy, 
suknie szyć dla lalek. 
Dzieci lubią się bawić, 
na całym świecie. 
Gry, piosenki i pląsy 
podobne znajdziecie. 
Chociaż w innych językach 
są trudne słowa, miłej wspólnej 
zabawy należy spróbować. 

Ref.: Zagrać w piłkę i w berka… 

„Dziesięć baloników” – wykonanie ćwiczenia. Policz balony a następnie połacz w pary.



3. Wędrówka balonika- Francja
Dzieci świata 
Wincenty Faber 

W Afryce w szkole, na lekcji, 
śmiała się dzieci gromada, 
gdy im mówił malutki 
Gwinejczyk, że gdzieś 
na świeci 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. 

„Disneyland” 



„Dzieci świata” – zajęcia plastyczne 

4. Wędrówka balonika- Włochy  

„Spotkanie z Pinokiem” – rozwiązanie zagadki Beaty Gawrońskiej. 

 Drogie Przedszkolaki! 
Nazywam się Franco.
Mieszam we Włoszech (w Italii). 
Jest to kraj, który kształtem przypomina but. 
Czy wiecie gdzie to jest? 
Niestety nie mogłem do Was przyjechać, 
by opowiedzieć Wam o moim kraju, 
ale mój przyjaciel zgodził się mnie zastąpić. 
Zanim jednak go poznacie, 
musicie rozwiązać zagadkę: 
Ten mały chłopiec to mała kukiełka. 
Nie do wiary! 



Zrobił go z drewna Dżepetto stary. (Pinokio) 

„Pinokio” – słuchanie bajki https://youtu.be/ctKdWRkIMaA

Kim był Pinokio?
Kto go wykonał?
Kim chciał być Pinokio? 
Dlaczego rósł mu nos?
Czy można kłamać? 
Dlaczego należy mówić prawdę? 
Jak skończyła się historia Pinokia? 

 „Maski weneckie” – praca plastyczna



5. Wędrówka balonika- Dania

Ćwiczenia poranne https://youtu.be/ZNYBvHTGP1U

Dania jest jednym z najbardziej przyjaznych krajów dla turystów. 
Na duńskich drogach rządzą rowerzyści. 
Wszyscy jeżdżą tutaj na rowerach, niezależnie od wieku i zamożności. 
Stolicą Dani jest Kopenhaga. 
Dania jest bardzo bezpiecznym krajem. 
Prawie wcale nie zdarzają się tu kradzieże. 
Dzieci zostawiają zabawki w piaskownicy, 
dorośli nie przywiązują rowerów na ulicy. 
Najpopularniejszym przysmakiem dzieci 
w całej Skandynawii, a więc i w Danii, są czarne lukrecje. 
Lukrecje mają bardzo charakterystyczny smak. 
Najczęściej wcale nie są słodkie, tylko bardzo słone! 
Duńskie dzieci jednak uwielbiają je. 

„Legoland”  https://youtu.be/5KI4RoNBMws

https://youtu.be/5KI4RoNBMws
https://youtu.be/ZNYBvHTGP1U
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