
Środa 03.06.2020 

Temat kompleksowy: Dzieci z całego świata. 

Temat dnia: Czy lubimy być sami? 

 

Dzień dobry! 

Dziś poznamy naszych kolegów z innych miejsc, z innych krajów.  

Zapraszam.  

 

1. Wiersz Barbary Łukowiak „My, dzieci świata” 

Posłuchajcie wiersza o dzieciach świata. Zwróćcie uwagę na kolory skóry 

dzieci, na ich domy, ich ubiory. 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0 

 

Tekst wiersza: 

 

Czy wy wiecie, czy wy wiecie 

Jakie dzieci są na świecie? 

Małe, średnie i te wielkie 

Wszystkie pięknie uśmiechnięte. 

Cześć! Ja jestem Polakiem 

Biały Orzeł jest mym znakiem. 

Uwielbiam chodzić po górach Tatrach, 

A także zjeżdżać po stoku na nartach. 

A ja jestem grenlandzkim Eskimosem 

Z bardzo zimnym nosem. 

Mieszkam w igloo. Jest to domek z lodu, 

gdyż pogoda tutaj nie szczędzi nam chłodu. 

Ja mieszkam w Afryce. 

I moim gorącym kontynentem się szczycę. 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0


Czasami bawię się z malutkimi Pigmejami 

I biegam po puszczy bosymi nogami. 

A ja mieszkam w gorącym Meksyku 

Gdzie dzieci jest naprawdę bez liku. 

To właśnie tu odkryta została czekolada, 

Którą każde dziecko tak chętnie zajada. 

A ja jestem Chinką 

Z bardzo zadowoloną minką. 

Gdyż pałeczkami zjadłam pekińskie danie, 

Które mama przygotowała mi na śniadanie. 

Aloha! Zapraszam Cię na Hawaje 

Mamy tutaj super zwyczaje. 

Wdzięcznie tańczymy taniec hula 

A wieniec z kwiatków nam szyję otula. 

Ja pochodzę z kraju Kwitnącej Wiśni. 

Może kiedyś Ci się on przyśni. 

Noszę japonki oraz w kwiatki kimono 

I w przyszłości zostanę samuraja żoną. 

Kolorowe Sari to moja sukienka, 

Całkiem też ze mnie jest niezła joginka. 

Czasami podróżuję na moim indyjskim słoniu 

By zaprowadzić go do wodopoju. 

Moi przodkowie na głowach pióropusze nosili, 

I mieszkali w tipi namiotach, które 

własnoręcznie robili. 

Na mustangach jeździli i z łuku strzelali 

A swoje twarze wzorami malowali. 

Czy już wiecie, czy już wiecie 

Jakie dzieci są na świecie? 



Małe, średnie i te wielkie 

Wszystkie pięknie uśmiechnięte. 

 

Pytania do wiersza: 

- Czy potraficie wymienić z jakich krajów były dzieci z wiersza? 

- Jakie kolory skóry zauważyliście? 

- Czy wszystkie dzieci mają takie same ubrania? 

- Czy wszystkie dzieci bawią się w ten sam sposób? 

- Czy wszystkie dzieci jedzą to samo? 

 

Kochani chciałam Wam przypomnieć, że mimo, że niektóre dzieci wyglądają 

inaczej, mają inne ubrania, inny kolor skóry, mieszkają w różnych domach, 

mówią w różnych językach:  

- tak samo lubią się bawić, 

- chcą mieć kolegów i koleżanki, 

- cieszą się, gdy jest im wesoło, 

- płaczą, gdy jest im smutno. 

Nie zapominajcie o tym, bo tak jak wczoraj mówiliśmy każde dziecko ma prawo 

do szacunku i odmiennego zdania czy ubioru.  

Wiedząc już to wszystko zastanówcie się teraz jak moglibyście dokończyć 

zdanie: „Jesteśmy różni, ale razem możemy…” 

 

 

2. Dzieci z różnych krajów 

Kochani macie tutaj zdjęcia dzieci z różnych kontynentów i różnych 

krajów. Proszę zajrzyjcie z rodzicami na mapę świata i poproście ich, żeby 

pokazali Wam, gdzie znajdują się kraje tych dzieci. Macie tutaj wersję 

rysunkową z tradycyjnymi ubiorami i  zdjęcia dzieci. Oglądnijcie je proszę 

uważnie, bo w następnym punkcie będą zadania do tych zdjęć. 



Tutaj jest mapa świata z zaznaczonymi kontynentami. Policzcie ile ich 

jest. (Tyle kontynentów, ile kolorów). Na niej rodzice mogą pokazać Wam 

gdzie mieszkają dzieci ze zdjęć.  

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 



 

 



 



 



 

 

3. Zadania do zdjęć 

1) 

 

- Co jest charakterystycznego w ubiorze Meksykanina? 

- Czy wiesz z jakiego kraju pochodzi drugie dziecko? 



2)

 

- Skąd wiesz, że wskazane przez Ciebie dziecko jest Chińczykiem? 

- Jakie inne dziecko ma skośne oczy? 

3) 

 



- Która dziewczynka ma większe oczy, a która szerszy uśmiech? 

4) 

 

- Czy pamiętacie jak nazywa się ubiór japoński? Ta nazwa była 

wymieniona dziś już w piosence. Podpowiem, że zaczyna się na literę K. 

5) 

 

- Jak myślisz dlaczego te dziewczynki są zadowolone i uśmiechnięte? 



4.  Zadania ruchowe 

A teraz czas na trochę ruchu.  

• Poćwiczcie przy piosence.  

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ.  

- pomaszerujcie w miejscu, 

- pomachajcie rękoma, 

- zróbcie kilka przysiadów, 

- zróbcie kilka podskoków, 

- po prostu potańczcie.  

• A teraz czas na trochę wyciszenia przy spokojnej muzyce. 

Róbcie to co pokazuje Pani na zajęciach z dziećmi. Zaproście 

rodziców. To świetna okazja do wspólnego relaksu. 

https://www.youtube.com/watch?v=XY6iJrSp43I 

• No i jeszcze jedna propozycja do wykorzystania w zabawie z 

rodzeństwem, kuzynostwem lub rodzicami czy dziadkami. 

https://www.youtube.com/watch?v=GprRNJeaxK4 

 

5.Dziś zamiast kart pracy mam dla Was małe doświadczenie.  

Popatrzcie jak wykonują je osoby na filmie i spróbujcie zrobić je w domu. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Cp36HGxH8jc 

 

 

 

 

 

Udanej zabawy. 

Pozdrawiam, 

Pani Ania 
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