
Data: 03.06.2020r.  

Tematyka tygodniowa: Tacy sami, a jednak inni 

Temat dnia: Dzieci z innych krajów 

 

 

Dzień dobry kochani!  
Dzisiaj poruszymy ważny temat.  

 

Wyobraźcie sobie, że na całym świecie jest bardzo dużo dzieci! 

Ale nie wszyscy wyglądają tak samo jak Wy! 

 

 

Zapraszam Was do obejrzenia krótkiego filmu edukacyjnego: 

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

 

Pytania do filmu:  

-Co jest znakiem Polaków? (Biały Orzeł) 

-Gdzie mieszkają Eskimosi? (w igloo) 

-Jak jest w Afryce: zimno czy gorąco? (gorąco) 

-Co zostało odkryte w Meksyku? (czekolada) 

-Gdzie tańczy się taniec Hula? (na Hawajach)  

-Na czym jeździła dziewczynka z Indii? (na słoniu) 

- Co noszą Indianie na głowie? (pióropusze) 

 

 

Spójrzcie na obrazki poniżej i zwróćcie uwagę na kolor skóry, oczów, 

włosów oraz ubranie. 

 

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


 

To są Indianie, pochodzą z Ameryki. 

 

A tutaj Eskimosi, mieszkają na Grenlandii. 



 

To są Meksykanie, pochodzą z Meksyku 

 

A to są Hindusi- mieszkańcy Indii.  



 

Poznajcie Chińczyków, którzy pochodzą z Chin. 

 

Tutaj mamy Japończyków, pochodzących z Japonii. 



 

A to są Afrykańczycy ,pochodzący  z Afryki 

 

Jestem ciekawa, czy wiecie skąd pochodzą dzieci na niebieskim tle? 

Wyobraźcie sobie, że z POLSKI! Tak! Z Polski! Piękny mają strój ludowy, prawda? 



Teraz spróbuj odpowiedzieć: 

-Czy wszyscy są tacy sami? 

-Jeśli nie, to jakie różnice dostrzegłeś?  

 

Kochani, pamiętajcie o jednym! 

Nieważne : 

-czy ktoś ma inny kolor skóry, 

-jest mały/ duży 

-chudy/gruby 

-ma jasne włosy czy ciemne 

-zielone oczy czy brązowe 

-piegi na nosie  

-KAŻDY JEST  WYJĄTKOWY!  

 

Czas się trochę poruszać! Zaproście swoich rodziców do zabawy.  

Przykładowe ćwiczenia według W. Sherborne: 

Rowerek – dorosły i dziecko leżą na plecach, stopami opierają się                

o stopy partnera, kreślą wspólnie kółka w powietrzu, „jadą na rowerze”. 

Paczka – dziecko zwija się w kłębek na dywanie a dorosły próbuje je 

„rozwiązać” (zmiana ról). 

Przepychanie – dziecko i dorosły siedzą na dywanie plecami do siebie 

i próbują się przepychać plecami. 

Skała – dziecko próbuje przesunąć rodzica, następnie zmiana. 

Lustro – dziecko siedzi naprzeciw rodzica, zwrócone do niego 

przodem. Dorosły ,,rysuje” ręką w powietrzu różne figury np. jazdę 

samochodem, czytanie książki, dziecko zaś stara się jak najdokładniej 

naśladować ruchy dorosłego. 



Wycieczka – ciąganie dziecka w kocu- za ręce, na nogi, na zrolowanym 

kocu. 

  

 



Byliście bardzo pracowici! 

Na dzisiaj koniec.  

Życzę Wam miłego dnia! 

P. Angelika 😊  


