
Tydzień 01.06.2020 – 05.06.2020

Temat: Dzieci z różnych stron świata.

Prezentacja wiersza „My dzieci świata”
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0

Zabawa dydaktyczna z mapą świata – obserwujemy wygląd kontynentów, rozmawiamy
o ich nazwach – dokonujemy analizy i syntezy głoskowej ich nazw. Oglądamy albumy 
z krajobrazami przedstawiającymi wybrane tereny kontynentów.

Zabawa  matematyczno  -  dydaktyczna  „Świat”  – oglądanie  globusa,  zaobserwowanie
kształtu planety Ziemia, przypomnienie dzieciom, iż Ziemia ma kształt kuli, zaznaczamy
różnicę między kulą, a kołem.

Prezentacja Dzieci z różnych stron świata:
https://www.youtube.com/watch?v=s0NCq8-lP20

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


„Jak  mieszkają  koledzy  w  różnych  częściach  świata?”  –  zabawa  dydaktyczna.  
Rozmowa z rodzicami na temat różnic między dziećmi z powyższych prezentacji.

Zapoznanie  z  ideą  UNICEFU –  dowiadujemy  się,  że  organizacja  ma na  celu  ochronę
wszystkich dzieci na świecie niezależnie od miejsca, w którym mieszkają czy też wyglądu
(koloru skóry).
 
UNICEF  to  organizacja  humanitarna  i  rozwojowa  działająca  na  rzecz  dzieci. Od
ratujących życie szczepień,  przez budowę szkół,  po natychmiastową pomoc w sytuacji
klęski  humanitarnej  -  UNICEF  robi  wszystko,  aby  dzieciom  żyło  się  lepiej.  Pracuje  
w małych  wioskach i  z  rządami  państw,  bo  uważa,  że  każde dziecko,  niezależnie  od
miejsca  urodzenia,  koloru  skóry  czy  religii,  ma  prawo  do  zdrowego  i  bezpiecznego
dzieciństwa.
 
Więcej informacji -  https://www.unicef.pl/O-nas/Prawa-dziecka

Zabawa  dydaktyczna  „Prawa  dziecka” na  podstawie  wiersza  M.  Brykczyńskiego  
„O prawach dziecka”– przypomnienie praw dziecka i obowiązków. (załącznik w mailu)

Rodzic  zachęca  dziecko  do opisywania,  co  robią  dzieci  na obrazkach  poniżej,  jak
wyglądają.  Mówi,  z jakiego  kraju  (kontynentu)  pochodzą,  w jakich  domach  mieszkają.
(zwrócenie uwagi, aby dziecko opowiedziało jak najwięcej szczegółów, nazwało kolory,
cechy charakterystyczne dzieci z obrazków).

Następnie rodzic zachęca dziecko, aby opowiedziało o sobie: przedstawiło się z imienia
i nazwiska, powiedziało, co je cieszy, co lubi robić. 











Zabawa uwrażliwiająca zmysł dotyku „Badamy swoją twarz” – dziecko dotyka kolejno
swojej głowy, wypukłość nosa, uszu, policzków, ułożenie brwi. Zapamiętujemy te kształty
oraz  części  twarzy,  które  „badaliśmy”  dotykiem.  Następnie  porównujemy  czy
brat/siostra/mama/tata wygląda tak samo, zastanawiamy się, co nas różni od siebie.

Zabawa logopedyczna „Podróżujący język” - Język wyruszył w podróż dookoła świata
(dziecko  rysuje  koła  językiem,  po górnej  i po  dolnej  wardze).  Wędrował  przez  góry
i doliny (dziecko unosi język za górne i za dolne zęby), a potem wspiął się na wysoką górę
(dziecko czubkiem języka dotyka do górnego wałka dziąsłowego), z której rozpościerał się
przepiękny  widok.  Bardzo  go  zadziwił  (dziecko  wysuwa  wargi  do przodu  –  ooooo).
Kiedy z niej zszedł, zobaczył gromadkę dzieci i przywitał się z każdym osobno (dziecko
dotyka  językiem każdego  zęba  osobno  na górze  i na  dole).  Potem długo  płynął  łódką
i machał  wiosłami  (dziecko  przesuwa  język  do prawego  i do  lewego  kącika  ust).
Na koniec  wsiadł  do samolotu,  który leciał  wysoko  nad chmurami  (dziecko  przesuwa
język po górnej wardze), aż wreszcie wylądował na ziemi (dziecko chowa język za dolne
zęby).



Rozmowa  z dzieckiem  na temat  tolerancji. Rodzic  wyjaśnia  znaczenie,  tłumacząc,
że tolerancja polega na akceptowaniu inności jakiejś osoby: przyjmujemy ją taką, jaka jest,
nawet jeśli ma inny kolor skóry, inaczej wygląda czy się ubiera – inaczej niż my. Tak jak
każdy kwiat jest inny, tak również każdy człowiek jest inny. Wtedy, gdy ludzie wzajemnie
sobie pomagają, troszczą się o siebie i są dla siebie dobrzy, tworzą piękny bukiet kwiatów.

Rodzic prosi, aby dziecko kilkakrotnie powtórzyło słowo tolerancja – dzieląc je rytmicznie 
(na sylaby).

Zabawa  muzyczno  –  słowna  „Odśpiewaj  swoje  imię” –  kształtowanie  wrażliwości
muzycznej, improwizowania w śpiewaniu.

„Serce życzliwości”- omówienie prawa do szukania pomocy u dorosłych. Wypisanie listy 

osób do których można się zwrócić o pomoc. 

Propozycja piosenki na ten tydzień :

Majka Jeżowska „Kolorowe dzieci” 
https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4

Praca plastyczna „Dzieci całego świata” – przyglądamy się charakterystycznym cechom
dzieci afrykańskich, azjatyckich, europejskich, a następnie tworzymy portret wybranego
dziecka  z  innego kontynentu. utrwalenie wyglądu dzieci  z  innych krajów,  stosowanie
techniki kolażu.

Inuici (Eskimosi)



Sztuka Afryki – propozycje prac plastycznych inspirowanych sztuką afrykańską

https://dzieciakiwdomu.pl/2014/11/sztuka-afryki-galeria-pomyslow-na-prace-
plastyczne-dla-dzieci.html

Indianin

Japonka



Japońskie wachlarze z papierowych talerzy

Kula ziemska z plasteliny




