
Witam serdecznie wszystkie „Skrzaty”! 

 

Temat tygodnia: Dzień Dziecka 

Data: 26.05.2020r. Temat dnia: Jesteśmy dziećmi 

 

PROPOZYCJA  ZAJĘĆ DO TEMATU DNIA: Jesteśmy dziećmi 

I. Część dnia:  

Buziaczki dla Mamy i życzenia z okazji Dnia Matki 

1. Powitanka: 
Hej! witam Was, chłopcy i dziewczynki. Hej! witam Was, zróbmy śmieszne minki. 
Hej! witam Was, dzisiaj będzie fajny dzień. Hej! witam Was, bawmy razem się! 

 

2. Ćwiczenia poranne: 

• „Marsz z przysiadami” – dzieci maszerują na hasło: Hej! wykonują przysiad, po czym maszerują 

dalej. (powtórzyć kilka razy) 

• „Witajcie, plecy” – dziecko i Rodzic stoją w wyznaczonej odległości od siebie. Odwracamy się 

do siebie tyłem. Na hasło: Już! – idziemy powoli tyłem tak, aby dotknąć się plecami, po czym 

wracamy na miejsce.  

• „Mosty” – dziecko i Rodzic: stoimy w rozkroku, a dziecko przechodzi na czworakach pod  

nogami.  

• „Marsz z liczeniem” – do piosenki „Marsz” 

https://youtu.be/lbB770dSoI0 

• Zabawa wyciszająca: „Kółko małe…” siadamy na dywanie  

Kółko małe – rysujemy w powietrzu rękoma małe kółka 

Kółko duże – rysujemy w powietrzu  duże kółka 

Ręce w bok – rozstawiamy ręce na boki 

I ręce w górze – unosimy ręce w górę 

Tak się drzewa kołysały – uniesionymi w górze rękoma naśladujemy kołyszące się gałęzie 

A tak dzieci cicho siedziały – prawy palec wskazujący na ustach 

 

3. Kształtowanie codziennych nawyków higienicznych – piosenka „Myję ręce” 

https://www.youtube.com/watch?v=NSzwTFmnUb4 

 

II. Część dnia:  

I zajęcie: - „Co mam podobnego?” -  rozmowa na temat podobieństw i różnic pomiędzy dziećmi  

na świecie, szukanie podobieństw w wyglądzie zewnętrznym 

 

1. Posłuchaj piosenki „Wszystkie dzieci nasze są” 

https://youtu.be/HzFC6kJn0XA 

 

 

https://youtu.be/lbB770dSoI0
https://www.youtube.com/watch?v=NSzwTFmnUb4
https://youtu.be/HzFC6kJn0XA


2. Słuchanie wiersza W. Fabera ,, Dzieci świata” 

W Afryce w szkole na lekcji, śmiała się dzieci gromada, 

gdy im mówił malutki Gwinejczyk, że gdzieś na świeci śnieg pada. 

A jego rówieśnik Eskimos, też w szkole w chłodnej Grenlandii, 

Nie uwierzył, że są na świecie gorące pustynie i palmy. 

Afryki, ani Grenlandii my także jak dotąd nie znamy, 

a jednak wierzymy w lodowce, w gorące pustynie, w banany. 

I dzieciom z całego świata, chcemy ręce uścisnąć mocno 

i wierzymy, że dzielni z nich ludzie, jak i z nas samych wyrosną. 

 

3. Rozmowa na temat wiersza: 

Z czego śmiały się dzieci afrykańskie i dlaczego? 

Gdzie mieszkają Eskimosi? 

O czym nie wiedziały eskimoskie dzieci? 

Co łączy dzieci na całym świecie? 

 

4. Praca z KP4.26b – wykonanie kart pracy na temat samego siebie 

5.  Oglądanie ilustracji przedstawiających dzieci z różnych stron świata, ich domów, wypowiadanie 

się dzieci na temat ich wyglądu 

            

                             

                

                 

                 



6. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 37: 

• „Razem” zabawa w parach – podawanie piłki. Dziecko i Rodzic siedzą  na dywanie, rzucamy 

piłkę/ maskotkę jedną ręką, a chwytamy w dwie ręce. Osoba, która chwyci piłkę wstaje robi 

obrót z piłką, potem siada i rzuca piłkę/ maskotkę.  Ćwiczenie powtarzamy kilka razy. 

• „Celowanie” – ćwiczenie celności. Ustawiamy na środku dywanu dużą piłkę/dużą maskotkę. 

Dziecko otrzymuje małą piłeczkę (np. tenisową)/ małą maskotkę  i ma za zadanie trafić nią  

w dużą piłkę/ dużą maskotkę. Po nich trafiają kolejni zawodnicy itd. Wygrywa drużyna, której 

zawodnicy więcej razy trafili w dużą piłkę.  

• „Złap mnie, jeśli potrafisz” – ćwiczenie precyzji ruchów i refleksu. Dzieci stają przy ścianie. 

Dziecko trzyma piłkę, którą ma odbić od ściany i złapać. Następnie próbuje wykonać 

dodatkowe zadanie przed złapaniem piłki, np. klasnąć, złapać się za włosy, dotknąć kolan, 

skrzyżować dłonie na piersiach.  

• „Wzajemne wsparcie” – ćwiczenie współpracy. Dziecko leży na plecach na dywanie, Rodzic 

turla piłkę po dywanie, dziecko podnosi nogi, by piłka swobodnie się przeturlała. W kolejnej 

rundzie turlamy piłkę szybciej. Jeśli dziecko przeszkodzi turlającej się piłce, zastępuje Rodzica. 

 

• „Bączek” – ćwiczenie zwinności. Rodzic trzyma skakankę i kręci nią dookoła własnej osi nisko 

nad podłogą. Dziecko przeskakuje na zmianę na prawej i lewej nodze nad kręcącą się skakanką. 

Ta osoba, której skakanka dotknie, kręci nią w następnej rundzie. 

 

 

II.2. ,, Koledzy z różnych stron świata" - poznajemy kolegów z Afryki  i Grenlandii 

1. Wskaż na mapie Grenlandię i Afrykę 

 



2. Najpierw wybierzemy się w podróż do krainy, gdzie prawie przez cały rok panuje jedna pora roku. 

Czy znacie tę krainę.  Posłuchajcie wiersza:  

To jest mały Eskimosek. Ma czerwony z mrozu nosek. 

ma ubranko z futra foki,  co mu mocno grzeje boki. 

Szyła mama go synkowi, kiedy tata ryby łowił. 

• Eskimos -  wyklaskiwanie sylab -  

• Wygląd i mieszkanie Eskimosa – ( wyjaśniamy dzieciom, że poprawna nazwa to Inuita) 
(Co jest potrzebne aby wytrzymać  w zimnie ? (Bardzo ciepłe ubranie , czapka , rękawice , buty Kurtka Eskimosa jest 

bardzo ciepła, żeby była cieplejsza nie zapina się jej tylko wkłada przez głowę. Wysokie buty, jak i całe ubranie 

obszyte są futrem. Futro też mają pod butami na podeszwie, aby się nie ślizgać i szybko poruszać.) 

     

• Dom Eskimosa to igloo. (Zrobiony jest z bloków lodu. Wejście do niego jest bardzo malutkie. W środku jest 

jeden pokój . Na stole stoi lampka, ale nie taka z żarówką, tylko oliwna, pali się w niej foczy tłuszcz. Lampka daje 

nie tylko światło, ale można się przy niej ogrzać.) 

• „ Zabawa w igloo” – zabawa z chustką/ apaszką:  

Dziecko biega po dywanie, a Rodzic faluje chustą – wieje lekki wietrzyk, wieje silny wiatr. Na 

sygnał: zamieć śnieżna  - Rodzic podnosi do góry chustę, dziecko podbiega i zatrzymuje się 

pod chustką, następnie chustę opuszczamy – dziecko chowa się w igloo… 

• Czym poruszają się Eskimosi? Jakie zwierzęta ciągną sanie? (renifery, psy) 

        

• Zabawa muzyczno – ruchowa „Psie zaprzęgi” – dobieramy się parami, podczas gdy muzyka 

gra zaprzęgi jadą, na brak muzyki zaprzęgi stają w bezruchu. 

3. Podróż do Afryki – kraj, w którym jest zawsze ciepło i nie pada tam nigdy śnieg. 

• Słuchanie wiersza J. Tuwima  „Murzynek Bambo"  

Murzynek Bambo w Afryce mieszka, czarną ma skórę ten nasz koleżka. 

Uczy się pilnie przez całe ranki, ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki. 

A gdy do domu ze szkoły wraca,  psoci figluje to jego praca. 



Aż mama krzyczy Bambo łobuzie, a Bambo czarną nadyma buzię 

Mama powiada napij się mleka a on na drzewo mamie ucieka, 

Mama powiada choć do kąpieli, a on się boi, że się wybieli. 

Lecz mama kocha swojego synka, bo dobry chłopak z tego murzynka. 

Szkoda, że Bambo czarny wesoły, nie chodzi razem z nami do szkoły. 

• Rozmowa na temat wiersza: 

- Kto jest bohaterem wiersza? 

- Gdzie mieszka? 

- Jaki ma kolor skóry? 

- Jakie są zajęcia Bambo, co lubi robić? 

- Jaki charakter ma wiersz: poważny czy żartobliwy? 

• Określanie cech charakterystycznych wyglądu Afrykanina( kolor skóry, włosy, ubiór) i  miejsca 

zamieszkania (mieszkają w lepiankach: budowla mieszkalna, albo gospodarcza wykonana z 

niewypalanej gliny, mułu). 

            

 

• Zabawa relaksacyjna „Masażyk afrykański”  

Afrykańskie słońce mocno w plecy piecze (rysowanie koła) 

Nasz jeep po pustynnym piasku wolno jedzie (rysujemy małe koła) 

Wtem widzimy słonia, który wolno człapie (delikatnie całymi dłońmi uderzamy w plecy) 

Przy palmie siedzi małpa  po głowie się drapie (delikatne drapanie) 

A ja  przytulam się mocno do mojego taty (głaskanie dłońmi po plecach) 

Bo właśnie biegną do nas ogromne żyrafy (delikatne uderzanie pięściami) 

Wtem burza piaskowa niebo przesłoniła (rysowanie chmur) 

Cała nasza rodzina w namiocie się skryła.(rysowanie trójkąta). 

   

• Zabawa „Nosimy dzbany z wodą”- zabawa ruchowa (ćwiczenie utrzymywania równowagi)  

z np. maskotką na głowie. Można włączyć muzykę, dziecko swobodnie chodzi po dywanie, na 

przerwę w muzyce – dziecko zatrzymuje się i robi obrót, po ponownym włączeniu muzyki 

maszeruje dalej z maskotką na głowie. 

• Praca plastyczna – Eskimos kolorowanka   

Dziękuję, pozdrawiam,  

miłego dnia i super zabawy!!!  

 



 



III. Cześć dnia:  

1. Relaksacja: Kładziemy się na poduszce i słuchamy muzyki relaksacyjnej dla dzieci: 

https://www.youtube.com/watch?v=6LRKaaZC1d4 

 

2. Słuchanie opowiadania „W Indiańskiej Wiosce” 

 

Dawno, dawno temu żyło sobie Indiańskie plemię Tiki-Taka. Indianie z tego plemienia mówili swoim 

własnym językiem, na przykład witali się tak: Wingapo! (czyt. łingapo). 

Plemię to mieszkało w ogromnych namiotach, które nazywano tipi. 

W środku namiotów paliły się ogniska, przy których w mroźne wieczory można było ogrzać swoje ręce. 

Tej nocy, odbywała się właśnie narada plemienia. Indiański wódz z wielkim pióropuszem na głowie, 

obwieścił, że w wiosce kończą się zapasy jedzenia i czas wyruszyć na polowanie. Wszyscy Indianie 

zatem wyszli z tipi i wsiedli na swoje konie mustangi.  Indianie pożegnali się z rodziną i wyruszyli na 

polowanie - aż wreszcie dotarli na miejsce! Zeskoczyli z koni i rozglądają się we wszystkie strony, gdzie 

czai się jakiś bizon. Nagle Indianin Sokole Oko, zauważył, że coś przemknęło mu przed oczyma i wszyscy 

Indianie zaczęli po cichutku skradać się w tamtym kierunku.  Udało się znaleźli bizona! Teraz wszyscy 

wyciągają łuki, naciągają je i oddają pierwszy strzał, drugi i trzeci! Bizon upolowany! W wiosce 

zapanowała wielka radość. 

 

Można zadać kilka pytań, by sprawdzić co dzieci zapamiętały:  

• Jak witali się Indianie? 

• Jak nazywały się namioty, w których mieszkali? 

• Co nosił na głowie Indiański wódz? 

• Na co polowali Indianie? 

 

3. Posłuchaj piosenki „Indiański Taniec” (spróbujcie zatańczyć) 

https://youtu.be/ZKslipdC-sY 

 

4. Kolorowanki do wyboru 

 

 

 

Dziękuję, pozdrawiam, 

miłego dnia i super zabawy!!!  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6LRKaaZC1d4
https://youtu.be/ZKslipdC-sY


 

 

 

 



 


