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Temat dnia: Dzieci z różnych stron świata 
 

 

 
 

 

 
1. Na początek zobaczcie filmik przedstawiający dzieci z różnych stron 

świata. Zwródcie uwagę że każde z nich jest inne, ma inny kolor skóry, 
inny kształt oczu, inne fryzury i ubrania. Zapewniam was jednak że 
pomimo tego że różnią się wyglądem, wszystkie kochają się bawid z 
kolegami i koleżankami tak jak wy. 

 https://youtu.be/UP9P0uB2Llw 
 

2. Popatrz na obrazek i powiedz rodzicom co lubią robid dzieci na obrazkach 
a następnie narysuj to co Ty lubisz robid najbardziej. 
 

 

https://youtu.be/UP9P0uB2Llw


 

3. „O jakiej zabawce mówię?” – zabawa dydaktyczna. 
 

Rodzic ma obrazki przedstawiające zabawki mogą to byd powycinane 
kartki z gazetek ze sklepów . Opisuje słowami zabawkę przedstawioną na 
pierwszym obrazku określając jej charakterystyczne cechy oraz podając 
pierwszą głoskę w słowie /nazwie zabawki/. Dziecko zgaduje co to za 
zabawka . 
 

 

PIŁKA 
 

 

MIŚ 



 
LALKA 

 

 

4. Recytacja wiersza pt. ”Jestem dzieckiem” 

 

Jestem dzieckiem i lubię się bawid. 
Bardzo chętnie poznaję świat. 
Mam przyjaciół i ważne sprawy, 
Chociaż jeszcze niewiele mam lat. 
Tak jak każdy chcę byd szczęśliwy, 
Mied malutkie i wielkie marzenia. 
I codziennie z radością oglądad 

Jak nasz świat bardzo szybko się zmienia. 
Chcę mied prawo do nauki, spokoju, 
Bezpieczeostwa w szkole i w domu. 
Chcę też wierzyd, że nigdy nic złego 

Nie stanie się nikomu. 
  

5. „Kim jestem i skąd pochodzę” – zabawy słownikowe. 
Rozwiązywanie zagadek. 
 

  

Ma kubraczek z futra foki 
Co mu mocno grzeje boki 
Ma czerwony z mrozu nosek 

bo to mały ……(Eskimosek). 
  



Ma czarną skórę ten nasz koleżka 

Wraz z rodzicami w Afryce mieszka (Murzynek) 
  

Nosi kimono i mieszka na wyspie 

Jak się nazywa wiedzą dzieci wszystkie. (Japonka) 
  

Jego znak to orzeł biały 

A ojczyzną jego Polska. (Polak) 
  

Pałeczkami ryż zjada, legendy o smokach opowiada, 
ma skośne oczy i żółtą skórę, 
jego kraj otoczony jest Wielkim Murem (Chioczyk) 
  

Ma czerwoną skórę i chodzi w pióropuszu, 
fajkę pokoju pali, by dodad sobie animuszu. (Indianin) 
  

6. Zapraszam do wysłuchania piosenki pt. „Dzieci z całego świata” 
 
            https://www.youtube.com/watch?v=Pd1fEqJcoJ8 
 

7. Dziś do wykonania karty pracy  cz.4 s.61. 
8. Kolorowanki dla chętnych. 

 

 
Ściskam was mocno . 

Ciocia Agata 

https://www.youtube.com/watch?v=Pd1fEqJcoJ8


 



 



 
 



 


