
Data: 05.06.2020r.  

Tematyka tygodniowa: Tacy sami, a jednak inni 

Temat dnia: Wyprawa do Afryki 

 

Witajcie kochani! 

 

Wczoraj na naszych zajęciach było bardzo zimno.  

Ale dzisiaj będzie upalnie i przyjemnie.  

Wybieramy się do Afryki!  

Gotowi?  

Można zrobić pociąg z rodzicami i jedziemy!  

Przypomnimy sobie piosenkę z przedszkola: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2P5wxbo5jdM 

 

Zwiedzanie dżungli – zabawa pantomimiczna do opowiadania  

 

Dotarliśmy do Afryki, wysiadamy z tratw i idziemy na ląd po wodzie 

(wysokie unoszenie kolan) a potem po gorącym piasku (lekkie 

podskoki).  

Rozglądamy się uważnie na boki, szukamy tubylców.  

Czas ruszać w drogę, przedzieramy się przez dżunglę (ruchy rękoma  

na boki). 

Chodźmy bardzo cicho by nikogo nie spłoszyć albo by nas nie usłyszał 

lew (idziemy na palcach). 

 Ciiiii! (dajemy palec na buzię).  

Słychać jakiś szelest. 

Uciekajmy na drzewo (naśladujemy wspinanie się na drzewo).  

O! Jaka miła małpka – chcesz, to się pobawimy. Pomałpujmy, tak jak 

ona (dzieci naśladują ruchy rodzica) np. drapią się po plecach, skaczą 

na jednej nodze, itp.  

Dość zabawy chyba jesteśmy już bezpieczni, możemy schodzić z 

drzewa (naśladujemy schodzenie z drzewa).  

Ruszamy dalej w drogę. Przed nami rzeka, musimy ją przeskoczyć 

(duży skok do przodu), a teraz skaczemy po kamieniach (małe 

podskoki).  

https://www.youtube.com/watch?v=2P5wxbo5jdM


Uwaga! Krokodyl (naśladujemy kłapanie paszczy krokodyla), a tam 

płynie hipopotam (naśladujemy rękoma pływanie w wodzie).  

Już niedługo dotrzemy do wioski, musimy tylko przejść obok śpiącego 

węża (dzieci kładą się na podłodze i sycząc poruszają się po niej) 

Nareszcie jesteśmy w wiosce.  

Witamy się z tubylcami (dzieci obejmują się) 

Na powitanie zaśpiewajmy hymn (dzieci powtarzają tekst za 

rodzicami): 

O, ale le 

O, beri, tiki, tonga 

masa, masa, masa 

O, balua, balue. 

 

Teraz wygodnie usiądźcie i posłuchajcie: 

 

Bambo – J. Tuwim 

 

Murzynek Bambo w Afryce mieszka , 

czarną ma skórę ten nasz koleżka. 

 

Uczy się pilnie przez całe ranki 

Ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki. 

 

A gdy do domu ze szkoły wraca , 

Psoci, figluje - to jego praca. 

 

Aż mama krzyczy: "Bambo, łobuzie!' 

A Bambo czarną nadyma buzię. 

 

Mama powiada: "Napij się mleka" 

A on na drzewo mamie ucieka. 

 

Mama powiada :"Chodź do kąpieli", 

A on się boi że się wybieli. 

 

Lecz mama kocha swojego synka. 

Bo dobry chłopak z tego murzynka. 

 



Szkoda że Bambo czarny , wesoły 

nie chodzi razem z nami do szkoły. 

 

Przykładowe pytania do wiersza: 

-Gdzie mieszka Murzynek Bambo? (w Afryce) 

-Jaki ma kolor skóry? (czarny) 

-Co robi w domu? (psoci, figluje) 

-Co robi, gdy mama każe napić się mleka? (na drzewo ucieka) 

-Czy mama kocha swojego synka? (tak)  

-Czy chcielibyście mieć takiego kolegę w przedszkolu? 

 

Kilka fotografii ludzi zamieszkujących Afrykę: 

 

 
 

 



 
 

 
Odmiana czarna przystosowana jest do klimatu o wysokich 

temperaturach. 



Ludzie z Afryki mają szerokie ramiona i nos, grube wargi (usta), 

silne, skręcone włosy, długie nogi.  

 

Popatrzcie teraz jak wyglądają afrykańskie chaty: 

 

 
 

-na dachu mają słomę, gałęzie i liście 

-zrobione są z gliny lub mułu (piasku z dna rzeki) 

 



 
 

 
 

 

 

 



Teraz troszkę się poruszamy. Zapraszam do zabawy  ruchowej: 

 ,, Poznajemy afrykańskie zwierzęta” 

https://www.youtube.com/watch?v=Kf293ewjiVQ 

 

 

 

Zwyczajem ludów zamieszkujących Afrykę jest malowanie swego 

ciała, w celu ozdobienia go, odstraszenia wrogów, w celach 

zabawy.  

 

 

 
 

 

Z tego samego powodu ludzie w Afryce wykonują kolorowe 

maski. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Kf293ewjiVQ


 
 

Jeżeli macie w domu plastelinę- to zadanie jest dla Was! 

 

Będziecie musieli rozcierać kolorową plastelinę na masce, następnie 

lepić wężyki, paski, kropki, tak, by na masce powstał oryginalny 

wzór. 

Skończone maski przesyłamy na maila: fabianczyk.angelika@wp.pl  

 

Życzę Wam udanego i pogodnego weekendu. 

Ściskam mocno, 

p. Angelika 😊 
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MASKA Z AFRYKI 
 

 


