
05. 06. 2020r. "Nasze zabawy"

I nadszedł piątek...
Jeśli dzisiaj mamy piątek, to co będzie jutro?

Jeśli dzisiaj mamy piątek, to co było wczoraj? 
Brawo! Wszystko wiecie! 

1. Gimnastyka ze zwierzakami.

Na początek trochę sie poruszamy. 

Przyglądajcie się obrazkom. Wysłuchajcie poleceń. Poruszajcie się jak wybrane
zwierzęta, zgodnie ze wskazówkami. 













2.  „Wspólne cechy” – zabawa w znajdowanie podobieństw.

Ułóżcie na podłodze Wasze ulubione zabawki. Niech będzie ich 7, jak 7 dni tygodnia
:-)  Zaproście do zabawy mamę, tatę lub rodzeństwo. W trakcie zabawy mama, tata lub brat
czy siostra będą wymieniali nazwy wybranych przez siebie kolorów. Waszym zadaniem
będzie  wskazać  i  policzyć  te  zabawki,  które  posiadają  wymieniony  kolor,  jak  również
ułożyć te zabawki w szeregu (jedna obok drugiej) 

Rodzice będą wydawali komendę: Która zabawka ma coś czerwonego? Wystąp! 

3. „Zabawy dzieci z różnych stron świata” – rozmowa na temat ulubionych zabaw dzieci

• Każdy z Was ma swoje ulubione zabawy, prawda? Jakie to są zabawy? Opowiedzcie.

Dzieci z innych krajów również mają swoje ulubione zabawy. Posłuchajcie uważnie,
jakie to są zabawy oraz jak się nazywają. 

• „Rzeka słów” – zabawa grupowa z Indii (Azja). Zabawa polega na tym, że jedna osoba
wymienia  jakieś  słowo,  a  pozostałe  osoby dodają kolejne.  Warunkiem jest,  aby kolejne
słowa zaczynały się na głoskę, którą kończyło się wcześniejsze słowo (na przykład: tygrys –
smok – koza – aligator – ryba... itd. ) Kto w ciągu 10 sekund nie wymyśli słowa – odpada 
z zabawy. W Polsce dzieci także grają w tę grę, prawda? 



• „Rybak” – zabawa z Niemiec. Przed rozegraniem pierwszej rundy należy wybrać spośród
dzieci  „rybaka”.  „Rybak”  stoi  przed  dziećmi,  które  siedzą  na  krzesłach.  Mają  dłonie
wystawione przed siebie – to ryby. Rybak wodzi jedną ręką wolno pod dłońmi uczestników,
mówiąc: Łowiłem ryby przez noc całą, ale złowiłem ich bardzo mało. Po ostatnim wyrazie
próbuje  znienacka  klepnąć  w  dłoń  któreś  z  dzieci.  Aby  uniknąć  złapania,  musi  ono
błyskawicznie  odsunąć  rękę.  Jeśli  rybakowi  nie  uda  się  schwytać  ryby,  musi  próbować
ponownie. Jeśli mu się powiedzie – następuje zmiana ról.

• „Ciepło – zimno” – zabawa z Liberii (Afryka). Jedna osoba chowa jakiś przedmiot i daje
wskazówki pozostałym – w wersji polskiej słowami: „ciepło”, jeśli dana osoba zbliża się  
do przedmiotu, lub „zimno”, jeśli się od niego oddala; w wersji z Liberii miejsce ukrycia
przedmiotu sygnalizuje się nie słowami, ale klaskaniem z różnym natężeniem, w zależności
od odległości kryjówki.



• „Ojciec Szymon każe” – zabawa z Panamy (Ameryka Środkowa). Dzieci bawią się  
w tej zabawie w okręgu. W środku koła stoi dziecko - Ojciec Szymon i pokazuje wymyślone
przez siebie figury, które reszta uczestników musi wykonać. Potem Ojciec Szymon wybiera
zmiennika. W polskich przedszkolach dzieci bawią się także w podobne zabawy, prawda?
Jakie znacie zabawy, które są podobne do tej? 

• „Skakanie w workach” – zabawa dzieci kolumbijskich plantatorów kawy, którzy mają
pod dostatkiem parcianych worków na ziarenka kawy. Dzieci zostają podzielone na 2 lub 3
zespoły  i  ustawione  w  szeregach.  Każda  drużyna  dostaje  duży  worek  (może  być  to
specjalnie uszyty worek lub worek na ziemniaki). Dzieci kolejno skaczą w workach do celu
i wracają do szeregu, przekazując worek następnemu koledze.  Wygrywa drużyna, której
wszyscy uczestnicy jako pierwsi poradzą sobie z tym zadaniem. Utrudnieniem może być
skakanie w kapeluszu – plantatorzy noszą białe lub słomkowe kapelusze. Jeśli dziecko zgubi
kapelusz, musi założyć go na głowę, zanim zacznie kontynuować skoki. My także znamy
taką zabawę, prawda? 



• „Enchoque”  (czyt.  enczioke) – zabawa pochodzi z Boliwii.  Boliwia leży w Ameryce
Południowej, jest ponad trzy razy większa niż Polska, mieszkają tam Indianie. Oryginalne
enchoque składa się z drewnianego kijka i drewnianej kuli połączonych sznurkiem. W kuli
jest  wydrążony  otwór.  Gracz  trzyma  kijek  i  stara  się,  podrzucając  kulkę  w  powietrze,
nadziać ją na patyk. 

Enchoque  można  zrobić  z  papierowego  lub  plastikowego  kubeczka,  kawałka  cienkiego
sznurka i folii aluminiowej. Potrzebujemy ok. 50–60 cm sznurka, którego końcówkę kładziemy na
kawałku folii aluminiowej, a następnie zgniatamy folię tak, by powstała kulka, a sznurek trzymał
się w środku. W dnie kubeczka trzeba zrobić otwór i przewlec przez niego sznurek. 

Spróbujcie samodzielnie wykonać taką zabawkę. 
Szczegółowy pokaz wykonania znajdziecie w filmiku:

https://www.youtube.com/watch?v=KTyqMbhBbGQ
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• „Rangoli” – zabawa z Pakistanu. Rysuje się kredą lub patykiem dowolny kształt lub wzór,
łatwy do wypełniania. Może to być duży kwiat, fantazyjny domek czy mandala. Zadaniem 
dzieci jest „pokolorowanie” obrazu: trawą, kamyczkami, płatkami kwiatów, listkami itp.

• „Raz, dwa, trzy – Baba Jaga patrzy” – zabawa z Grecji. Jedno z dzieci to Baba
Jaga. Stoi tyłem do pozostałych i woła: Raz, dwa trzy, Baba Jaga patrzy. W tym czasie
dzieci szybko biegną w stronę Baby Jagi. Na słowo: Patrzy! Baba Jaga się odwraca. Kto nie
zdołał się zatrzymać w bezruchu,  wraca na start, kto zaś pierwszy dotknie Baby Jagi, ten
zajmuje jej miejsce. Znacie tę zabawę prawda? 



4. Praca z kartami pracy

• Praca  z  KP4.33a  –  pisanie  wyrazów  po  śladzie,  łączenie  zdjęcia  z  podpisem,
kolorowanie. Odnalezienie w książkach i albumach informacji na temat zabaw dzieci 
z różnych krajów. 

• Praca  z  KP4.33b  –układanie  wyrazów  z  rozsypanki  literowej,  łączenie  wyrazów  
z obrazkami. 

5. Karty pracy dla chętnych

Mandale – pokoloruj, lub ozdób dowolnym sposobem









Zalecenia nauczyciela wspomagającego

Zabawy paluszkowe

https://www.youtube.com/watch?v=7tBVZINpUAw
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Pokoloruj mandalę paluszkami maczanymi w farbie
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