
Grupa II – Czerwiec 

Tematyki:  

•  „Z końca świata czy zza ściany, to przyjaciel nasz kochany” 

Propozycje zabaw i zajęć od 01.06.  do 05.06.2020r. 

Realizacja  obszarów edukacyjnych: 

Obszar I . Fizyczny obszar rozwoju dziecka : 1, 5,7, 8,9  

Obszar II. Emocjonalny  obszar rozwoju dziecka: 4, 5,11 

Obszar III. Społeczny obszar rozwoju dziecka: 3, 4, 5, 7, 2, 8, 11  

Obszar IV. Poznawczy obszar rozwoju dziecka: 1, 2,6, 7, 8,9, 11,12, 18, 19    

„Dla dzieci”- wiersz do nauki  w miesiącu czerwcu I. Salach. 

W każdej stronie świata 

Zawsze słońce świeci. 

W różnych wioskach, w różnych miastach, 

Lecz dla wszystkich dzieci. 

Dla Murzynka- co ma skórę 

Czarna jak kakao, 

Dla Chińczyka i dla Chinki 

Z miasta Mao Mao. 

 Nawet słabe światło słonka 

Świeci Eskimosom, 

A Indianom w Ameryce 

grzeje stopy bose. 

W każdej stronie  świata 

zawsze słońce świeci.. 

Dla  wszystkich dzieci.  

 



 

 

Życzę w Dniu Waszego Święta, dużo zdrowia, radości , uśmiechu na Waszych twarzach oraz 

spełnienia wszystkich marzeń.  Ciocia Halinka  

Poniedziałek 01.06.2020   

„Dookoła świata”- zabawa z globusem. Wykorzystanie fragmentu opowiadania „Mój kolega z 

Afryki”. Dziecko poznaje znaczenie nazwy święta Dzień Dziecka. Uświadomienie dziecku 

różnorodności kulturowej. na świecie, rozwijanie umiejętności opowiadania o szczegółach 

życia codziennego. Dziecko poznaje globus oraz  nazwy różnych państw. (I 5,II. 9, IV2, IV 5 IV 

5).  

Potrzebny będzie globus. 



Wykorzystane fragmenty scenariusza „Mój dzień w Ugandzie”- autor – Małgorzata Szczęsna, 

opublikowanego przez Fundację Międzykulturowej 2008 rok. Postać chłopca z Afryki –Josepha 

jest autentyczna i zawarte tu informacje są prawdziwe.  

Dzieci –Śpiewające Brzdące 

https://www.youtube.com/watch?v=p8Pw2N5pwQ8 

 „Dzień Dziecka”- rodzic przybliża informacje dotyczące święta- dziś dzieci na całym świecie 

mają swoje święto. Prezentuje globus. 

„Mój kolega z Afryki”- rodzic czyta  list od Josepha Lwevola (czyt. Lłewola), z Afryki, Ugandy.  

Adresatem są dzieci z Polski, nadawcą –listu –chłopiec z Afryki- Joseph Lewevol. (Można 

pokazać kopertę przybliżyć termin nadawca, adresat) 

Drodzy przyjaciele! 

Przesyłam  Wam pozdrowienie z mojego rodzinnego kraju, z Ugandy. Mam na imię Joseph 

Lwevola, mam 9 lat. Moje imię nadała mi babcia. W moi kraju, w Ugandzie, ludzie maja po 

dwa imiona: jedno chrześcijańskie (ja mam Józef-Joseph), drugie –ugandyjskie. 

W moim liście  są dla Was zadania do wykonania. 

I zadanie – powiedzcie jak macie na imię. Może macie po dwa imiona? Czy wiecie, kto Wam 

wybrał imię? 

 W mojej okolicy są pola kukurydzy i fasoli- gdy długo nie ma deszczu, wszyscy martwią 

się o plony. Mieszkam z rodziną w domu- lepiance krytej słomą, której dach często umacniany 

kamieniami i cegłami od góry. Opiekuje się nami chory dziadek. Mam czworo rodzeństwa 

Irenę, Tapenesi, Roberta, Fhionę. Lubię robić zabawki. Z drutu zrobiłem samochód i wózek. Z 

butelek i kory bananowca zrobiłem piłkę i skakankę.  

II zadanie- podpowiedzcie mi, z czego można zrobić zabawki? 

 Lubię też zajmować się zwierzętami i grać w piłkę nożną. Potrafią cały wolny dzień 

bawić się z kolegami na powietrzu. Z rodzeństwem często śpiewamy i przygotowujemy 

przedstawienia. Dużo pomagam dziadkowi: koszę wysoką trawę, karczuję krzewy, pomagam 

przy ścinaniu drzew i wyrywaniu ich z korzeniami oraz kopaniu. Pomagam w domu, w polu i 

przy zwierzętach – karmię kozy liśćmi sorgo. Pomagam też mieszkańcom mojej wioski w 

pracach w ogrodzie. 

III zadanie- powiedzcie, w jaki sposób pomagacie innym.  

 Największym marzeniem było – móc się uczyć. Dzięki pomocy jednej z warszawskich 

szkół, z której dzieci zbierają pieniądze i wysyłają do moich opiekunów, już od roku mogę 

chodzić do szkoły. 

IV zadanie – powiedzcie, jakie jest Wasze. 

 Czasem dziadek opowiada nam bajki opowieści. Oto jedna z nich: 



Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie…. 

Rybak i muzungu 

Nad Jeziorem Wiktorii w Ugandzie żył sobie pewien rybak. Miał on żonę, troje dzieci, malutką 

chatkę i bardzo dobrą wędkę. Codziennie rano szedł na brzeg jeziora i łowił ryby. Kiedy złowił 

już 10 sztuk, zabierał je na targ do znajomego sprzedawcy, sprzedawał, a pieniądze przeznaczał 

na jedzenie i ubranie dla swojej rodziny. Pieniądze wystarczały na zaspokojenie potrzeb całej 

rodziny. Praca ta zajmowała mu pół dnia. Resztę dnia spędzał, siedząc przed domem, patrząc 

na jezioro i rozmawiając z żoną, dziećmi i wszystkimi, którzy do niego przychodzili. Tak mijał 

dzień za dniem. Pewnego dnia zjawił się pewien muzungu- człowiek biały. Długo przyglądał się 

rybakowi, kiedy łowił ryby. Następnego dnia, ten sam muzungu znów przyszedł na brzeg 

jeziora i przyglądał się rybakowi, aż w końcu podszedł do niego i powiedział:  

-Rybaku! Dlaczego łowisz tylko 10 ryb dziennie? Przecież możesz poświecić więcej czasu i łowić 

więcej ryb! 

- Ależ dlaczego?- ze zdziwieniem zapytał rybak. 

- Kiedy złowisz więcej ryb i sprzedasz je, będziesz miał więcej pieniędzy. Jeśli będziesz miał 

więcej pieniędzy, będziesz mógł kupić sobie łódź i wypłynąć na jezioro, by łowić więcej ryb-

tłumaczył muzungu. 

-Dobrze , ale po co?- znów zapytał rybak. 

-Kiedy będziesz miał  łódź i będziesz łowił więcej ryb, sprzedasz je  i  będziesz mógł sobie kupić 

łódź motorową, żeby móc wypływać daleko na jezioro, gdzie jest więcej ryb i łowić jeszcze 

więcej. 

-To prawda, - odrzekł rybak-ale czemuż miałbym to robić? 

-To proste! Będziesz łowił więcej, będziesz miał więcej pieniędzy. Będziesz mógł zbudować 

większy dom dla swojej rodziny, kupić samochód, kupić wiele innych rzeczy…-wyliczał 

muzungu. 

-Lecz po co mi to wszystko?- ze zdziwieniem zapytał rybak. 

-Jak to po co ? By być bardziej szczęśliwym! – wykrzyknął muzungu. 

-Ale ja już jestem bardzo szczęśliwy!- powiedział rybak 

V zadanie – jak zrozumiałeś morał tej bajki? O czym mówi? 

 Na pewno już wiecie! Nam w Afryce do szczęścia potrzeba niewiele – nauka w szkole, 

zabawa, z kolegami, rodzeństwem, opowieści dziadka. 

Mój dzień w Afryce wygląda tak: w dniu, w którym idę do szkoły, dziadek budzi mnie o 7.00 

rano. Myję się, wkładam mundurek szkolny i czasem jem śniadanie – porycz (jest to 

ugotowana mąka kukurydziana z wodą i z cukrem), który bardzo lubię.  

VI zadanie – powiedzcie co jecie na śniadanie w domu.  



 Przed wyjściem do szkoły karmie zwierzęta. Do szkoły idę pół godziny piaszczysta 

drogą. W szkole jem obiad: poszo, czyli gęstą papkę z gotowanej maki kukurydzianej, czasem 

polanej ostrym sosem. 

VII zadanie – powiedzcie, co lubicie najbardziej jeść na obiad. 

 Po lekcjach gramy z kolegami w piłkę nożną lub bawimy się w grę „Sula katambala –

tomuli lamu lala”.  

Po powrocie ze szkoły pomagam mamie w domu i w polu. Na kolację jemy banany, smażony 

platan- podobny do bananów, potrawy z batatów (słodkich ziemniaków) i prosa, kukurydzę 

lub placki z sorgo.  

Dzieci- jak będziecie w przedszkolu nauczę was tej zabawy . 

VIII zadanie – powiedzcie co jecie na kolację. 

 Gdy idę spać i jest mi zimno, przykrywam się kocem lub kurtką. Czuję się bardzo dobrze. 

Zawsze oglądam zdjęcia uczniów szkoły, która się mną zaopiekowała . Wtedy czuje się 

szczęśliwy! Niech Was Bóg błogosławi! 

Joseph. 

Zabawa „Siedem życzeń”- -formułowanie życzeń. Rodzic prosi dziecko, żeby sformułowało 

życzenia dla Josepha i innych dzieci z Ugandy. Wyjaśniają powody, dla których wybrały takie 

życzenia.  

„Dookoła świata”- zabawa poznawcza z użyciem globusa. Dziecko wprawia globus w ruch i 

zatrzymuje wskazując Afrykę(Ugandę)- rodzic mówi , że globus jest modelem naszej planety 

Ziemi. Można pokazać Europę i Polskę. Joseph- jest Afrykańczykiem mieszkającym w Ugandzie. 

A Ty jesteś Europejczykiem mieszkającym w Polsce.      

  

 

 



 Wtorek 02.06.2020 

„Dziecięcy świat- zabawy dzieci ”- zabawy muzyczno- ruchowe przy piosenkach z płytoteki 

dziecięcej. Dziecko zapoznaje się  z grami i  zabawami dzieci z różnych stron świata, wie, że 

dzieci różnią się kolorem skóry, ale są tacy sami. Dziecko rozwija sprawność ruchową, 

wprowadzają się w radosny nastrój poprzez podejmowanie humorystycznych zabaw. Dziecko 

kształci wrażliwość muzyczną. Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji 

ruchowej, umiejętności  reagowania na sygnał .  Ob. I 1, 5, Ob. I 7, IV 7. 

Dzieci –Śpiewające Brzdące słuchanie piosenek 

https://www.youtube.com/watch?v=p8Pw2N5pwQ8 

❤️ 🧒 My Dzieci Świata ❤️ | 🧒 Jesteśmy Dziećmi | Dzień Dziecka 2020 | Wierszyk | 

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

Każdy jest inny! | Piosenki i Rymowanki Dla Dzieci! | Little Baby Bum po polsku 

https://www.youtube.com/watch?v=dH6pIycu-Ts 

❤️ 🧒 My Dzieci Świata ❤️ | 🧒 Jesteśmy Dziećmi | Dzień Dziecka 2020 | Wierszyk | 

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

ZoZi - KAŻDY JEST INNY (piosenka dla dzieci, official video) 

Kolorowe dzieci -Majka Jeżowska 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4 

„Jesteśmy dziećmi”- https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ  

słuchanie piosenki 

1. Czy jesteś z Afryki, 

Czy też z Ameryki, 

Nie jest ważne gdzie mieszkamy, 

Bo jesteśmy tacy sami. 

Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości! 

Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości! 

Chcemy by często tulono nas 

I żeby miło płynął nam czas. 

2. Czy mówisz po polsku, 

Czy też po japońsku, 

Wszyscy dobrze rozumiemy, 

Czego tak naprawdę chcemy. 

Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości! 

Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości! 

https://www.youtube.com/watch?v=p8Pw2N5pwQ8
https://www.youtube.com/watch?v=dH6pIycu-Ts
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ


Chcemy by często tulono nas 

I żeby miło płynął nam czas. 

Kółko graniaste 

https://www.youtube.com/watch?v=VMG-TPbitZw –propozycja zabawy 

Rodzic wita się z dzieckiem w wymyślony sposób: może być klaśnięcie w dłonie, tupnięcie 

nogami lub żółwik ( inwencja twórcza)  

„Międzynarodowa przywitanka” -Przywitanie w różnych językach 

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

Rodzic wyjaśnia dzieciom, że dzieci różnią się wyglądem, posługują się innym językiem, ale 

wszystkie lubią się bawić i śpiewać. Zaproponować można zapoznanie z zabawami dzieci z 

Japonii, Afryki, Chin . 

Słuchanie muzyki Japońskiej- https://www.youtube.com/watch?v=OpEfxcPMYVo  

(  krótki fragment) 

Rodzic pokazuje dziecku na globusie Japonię. Zapoznaje z japońska zabawą : 

Zabawa japońska „Fukuwarai”- 

Każde dziecko otrzymuje kartkę z narysowanym na środku, kołem i kredkę i ołówek. 

Zadaniem dzieci jest narysowane portretu (poszczególnych części twarzy), ale z zasłoniętymi 

oczami. Rodzic  zawiązuje dzieciom chustki lub zakłada opaski, tak by niczego nie widział. 

Dziecko wykonuje rysunek. Na hasło rodzica :Stop! Odsłania oczy, przegląda się swojemu 

rysunkowi i wypowie się swobodnie, 

Muzyka Afrykańska  (  krótki fragment) 

https://www.youtube.com/watch?v=-ivmMcK5zaE 

Zabawa afrykańska „Wąż boa” –rodzic pokazuje na globusie Afrykę – Ghana, mówi , że 

dzieci bawią się w ulubioną zabawę „Wąż boa” . Chętne dziecko zajmuje miejsce w domku-. 

Jest wężem,  dziecko staję na środku pokoju i woła: Wężu ! wężu! Gdy wąż wybiega , stara 

się schwytać jedno z graczy. Jeśli kogoś złapie, zabiera go do domku. Teraz na polowanie, 

trzymając się za ręce, wyruszają 2 osoby. Schwytane dzieci tworzą coraz dłuższego węża. 

Jeżeli łańcuch się przerwie, wąż musi wrócić do domu i od nowa zacząć polowanie. 

Muzyka chińska - (  krótki fragment) 

https://www.bing.com/videos/search?q=muzyka+chi%C5%84ska&cvid=80138de588fd4f5

490f893e06d4d892a& 

Zabawa „Smok”- rodzic pokazuje na globusie Chiny. Opowiada o popularnej zabawie „Smok” 

Dzieci ustawiają się jedno za drugim. Każde dziecko kładzie prawą rękę na ramieniu 

poprzednika. Pierwsza osoba to głowa smoka, dziecko na końcu jest ogonem. Głowa stara się 

https://www.youtube.com/watch?v=VMG-TPbitZw
https://www.youtube.com/watch?v=BUdQxebLWTQ
https://www.youtube.com/watch?v=OpEfxcPMYVo
https://www.youtube.com/watch?v=-ivmMcK5zaE
https://www.bing.com/videos/search?q=muzyka+chi%C5%84ska&cvid=80138de588fd4f5490f893e06d4d892a&
https://www.bing.com/videos/search?q=muzyka+chi%C5%84ska&cvid=80138de588fd4f5490f893e06d4d892a&


schwytać ogon. Smok nie może się rozerwać. Jeśli głowie uda się złapać ogon, dziecko , które 

na końcu, przechodzi na początek.  

Wypowiedzi dziecka nt. ulubionej zabawy w przedszkolu, w domu.  

Dziecięce Przeboje - Dzieci / Piosenki dla dzieci / Dzień Dziecka 

https://www.youtube.com/watch?v=p8Pw2N5pwQ8było  

MIX - DZIEŃ DZIECKA Z BRZDĄCAMI - GODZINA PIOSENEK DLA DZIECI - ŚPIEWAJĄCE 

BRZDĄCE ❤️❤️❤️ 

https://www.youtube.com/watch?v=93dna_EuXJw 

„Miś z kółek” , „Lisek”, „A ram sam”, „Ciocia Tecia”, -  

Ćwiczenia graficzne : Japonka, Chińczyk, Afrykańczyk. 

  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=p8Pw2N5pwQ8było
https://www.youtube.com/watch?v=93dna_EuXJw


 

 

 

 

Środa 03.06.2020                               

„Wesoły świat dzieci” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych  ogólno-rozwojowych z 

wykorzystaniem skakanek. Uświadomienie dzieciom potrzeby ruchu dla utrzymania zdrowia, 

kształcenie odpowiedzialności za własne zdrowie. Doskonalenie sprawności fizycznej, 

naśladowanie ruchem innej osoby.  ( ob. I 1, 5, IV 7) . 

Wykorzystanie skakanek. 

 „ Skaczemy, biegniemy”- zabawa przy piosence #wygibasy #śpiewanki 

#śpiewanki  dzieci znają tą zabawę 



Dzieci naśladują ruchem treść piosenki pt. „Skaczemy biegniemy”. 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA 

Dziecko bierze skakankę i będzie naśladowało m.in.:. 

1. „Helikoptery”- zataczanie obszernych kół złożoną na dwie lub cztery części skakanką; 

nad głową, przed sobą z prawej i lewej strony, w miejscu, marszu i w biegu.  

2. „Wiatraki” – dziecko stoją w rozkroku. W rękach, ułożonych równolegle do boku, 

trzymają  skakankę złożoną podwójnie za plecami –opad tułowia w przód z 

pogłębieniem; 

3. „Taniec wygibaniec”- dowolne ćwiczenia tułowia, ze skakanką, według pomysłu i 

inwencji dziecka; 

4. „Pajacyk”- dziecko w siadzie prostym przekłada skakankę za stopy, a następnie, 

trzymając ją obiema rękami, unosi nogi do siadu równoważnego; 

5. „Zaczarowany ołówek”- dziecko w przysiadzie układa ze skakanki sylwety figur 

geometrycznych, literki, cyferki. 

6. „Spaghetti”-dziecko, leżąc, okręca się skakanką, następne odkręca się itp. 

Zdrowe przekąski :    Smacznego!!! Własna inwencja mile widziana. 

„Lody z truskawkami”              „Zdrowe, gąsieniczki”               „Gofry z truskawkami” 

 

Ćwiczenie grafomotoryczne „Pingwinek” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OZTYeTEZ2wA


 

„Dzieci świata”-  Ćwiczenie grafomotoryczne- kształcenie małej motoryki , percepcji 

wzrokowo- ruchowej. 

Czwartek  04.06.2020 

 „Dzieci świata”. Słuchanie wiersza Barbara Janina Łukowiak 

Dziecko poszerza wiadomości nt. dzieci z innych krajów ich różnorodności kulturowej. Rozwija 

wypowiedzi słowne, doskonali umiejętności gramatyczne, kształci zdolności uważnego 

słuchania utworu literackiego. Kształci kompetencję językową. –ob. II 9, IV 2, 5, 1 8 

„Dzieci świata”.   https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0 



 

„My Dzieci Świata" – Barbara Janina Łukowiak-  proponuje go zobaczyć w wersji wideo 

animacji - wiersz – bardzo ciekawe przedstawienie dzieci różnej narodowości. 

Czy wy wiecie, czy wy wiecie Jakie dzieci są na świecie? 

Małe, średnie i te wielkie 

Cześć! Ja jestem Polakiem 

Biały Orzeł jest mym znakiem. 

Wszystkie pięknie uśmiechnięte. 

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. 

Czasami bawię się z malutkimi Pigmejami 

I biegam po puszczy bosymi nogami. 

A ja mieszkam w gorącym Meksyku 

To właśnie tu odkryta została czekolada  

Którą każde dziecko tak chętnie zajada. 



Gdzie dzieci jest naprawdę bez liku. 

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. 

Całkiem też ze mnie jest niezła joginka.  

Kolorowe Sari to moja sukienka, 

Czasami podróżuję na moim indyjskim słoniu 

 Moi przodkowie na głowach pióropusze nosili, 

By zaprowadzić go do wodopoju. 

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. 

Rozmowa z dziećmi na temat treści wiersza:- 

• Jakie dzieci występują w wierszu ? 

• Jakiego są wzrostu? 

• Jest Polak, Eskimos, Afrykańczyk, Meksykańczyk, Japończyk, Hindus Hawajczyk, 

Indianin? 

• Gdzie mieszkają dzieci; kto mieszka w igloo? 

• Co nosi Japonka? 



• Pigmeje jakiego są wzrostu? 

• Dzieci świata jakiego są wzrostu? 

• Jakie są dzieci świata? ( uśmiechnięte)  

Zabawa słuchowa „ Kogo wołam?”  rodzic dzieli na sylaby wyrazy: Polak, Eskimos, 

Afrykańczyk, Meksykańczyk, Japończyk, Hindus Hawajczyk, Indianin. Zadaniem dziecka jest  

Dokonanie syntezy: Po- lak   Polak, E-ski-mos  Eskimos itp. 

Dzieci –Śpiewające Brzdące 

https://www.youtube.com/watch?v=p8Pw2N5pwQ8 

https://www.youtube.com/watch?v=p8Pw2N5pwQ8


 

 

 

 

 

 



 

 

 

Piątek 05.06.2020                                   

„Dzieci z różnych zakątków Świata”- rysowanie kredkami  świecowymi na podany temat. 

Dziecko wie jaka jest różnorodność kulturowa na świecie, kształci ekspresję twórczą. Dziecko 

doskonali analizę i syntezę słuchową. Zachowuje porządek na miejscu pracy.  – ob. I 5, II 9, IV 

2, 5, 12, 13 



Potrzebne materiały: 

Globus, kartka papieru, kredki świecowe, farby akwarelowe, wizytówka dziecka, kubek , 

podkładka, chusteczka higieniczna. 

Słuchanie piosenki : 

„  Dzieci –Śpiewające Brzdące” 

https://www.youtube.com/watch?v=p8Pw2N5pwQ8                                

„Nasza Ziemia” oglądanie globusa- zwrócenie uwagi na kolory , którymi zaznaczone są, 

kontynenty, oceany, rzeki, pustynie i co one oznaczają : zielony, błękitny, żółty. Odszukanie 

Europy, Polski pokazanie na globusie. Globalne odczytanie napisu: Europa, Polska. 

• Podział na sylaby wyrazów: Polska, Europa, Afryka 

• Podział na sylaby wyrazów: Polak, Afrykańczyk, Eskimos, Japonka itp. 

Rodzic  rozmawia z dziećmi  nt. koloru skóry poszczególnych mieszkańców Ziemi: biała, żółta, 

czarna. Dziecko określa swój kolor skóry; biały 

„Dzieci z różnych zakątków świata”- dziecko dokonuje wyboru kogo narysuje, zwrócenie 

uwagi na rysowanie poszczególnych części ciała. 

Wypowiedzi dzieci nt. pracy plastycznej. 

• Praca dzieci przy stoliku  

• Rodzic pomaga przedszkolakom mającym trudności, wspiera i pilnuje porządku w 

trakcie pracy 

• Po skończonym zajęciu, wspólnie z dzieckiem należy sprzątać miejsce pracy 

• Następnie dzieci zademonstrują pracę- można ją podpisać wizytówką  

• Dzieci odczytują swoje imię i dokonują analizy i syntezy sylabowej swojego 

imienia.(określenie pierwszej głoski imienia) 

Zabawa ruchowa „Pingwinki”- przy piosence 

https://www.bing.com/videos/search?q=pingwinki+piosenka&docid=60804615203494416

2&mid=22DF7 

   



 



  


