
TYDZIEŃ XII.  02 czerwiec 2020 r. (wtorek) 

Szczęść Boże! 

 

Witam Was Wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wspólnej pracy. 

Modlimy sią za naszą Ojczyznę, za Wasze rodziny oraz ustanie pandemii.  

 

„Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię 

Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola 

Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.  

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj  

i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy 

naszym winowajcom i nie wódź nas na 

pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.” 

Jezu, cichy i pokornego serca. 

Uczyń serca nasze, według serca Twego. 

 

Pamiętamy też o nabożeństwie Czerwcowym i śpiewamy  

Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

https://www.youtube.com/watch?v=h24FzkPFa_k 

 

 

Temat dzisiejszego dnia to:  „DZIECI NA ŚWIECIE” 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h24FzkPFa_k


■   Kontynuujemy nasz zestaw ćwiczeń porannych, który zwiększy sprawność 

fizyczną dziecka i rozwinie współpracę. 

1. „Taniec kolorów” – zabawa orientacyjno-porządkowa.  

Ktoś z dorosłych włącza muzykę i wypowiada nazwę koloru np.: żółty.  

Wtedy dziecko rozgląda się po pokoju, szuka przedmiotu koloru żółtego, bierze 

go do ręki i tańczy według własnego pomysłu, w rytm muzyki. Po dłuższej chwili 

osoba dorosła zmienia kolor, mówiąc np.: czerwony itd. 

2. „Malowanie” – ćwiczenia dużych grup mięśniowych.  

Dziecko wciela się w rolę malarza.  Jeśli w domu są instrumenty muzyczne to 

przydałyby się trzy różne. Przy dźwiękach pierwszego dziecko wspina się na 

palce i pokazuje gestami, że maluje sufit. Gdy słyszy drugi, staje na całych 

stopach i udaje, że maluje ścianę. Przy trzecim kuca i odgrywa rolę, że maluje 

podłogę. Po zakończonej zabawie osoba dorosła w domu daje wyraźny sygnał  

o wyjściu z roli.  

3. „Malarz” – zabawa z elementami biegu.  

Dziecko jest malarzem, a pozostałe osoby w domu to farby. Gdy gra muzyka, 

„farby” biegają swobodnie po pokoju. Gdy muzyka ucichnie, malarz próbuje 

złapać którąś z nich. Złapana osoba staje się malarzem w następnej rundzie.  

4. „Malowanie oburącz” – ćwiczenie motoryki dużej.  

Dziecko w powietrzu rysuje dowolne obrazki, powtarzając słowa: 

„Gdy wspólnie pracują ręce, możesz napisać więcej”.  

5. „Marsz na piętach” – zabawa uspokajająca.  

Dziecko maszeruje na piętach po obwodzie koła w rytm muzyki.  

 

Pamiętajcie cały czas o przestrzeganiu zabiegów higienicznych  

po zabawie i przed posiłkami,  

czyli o myciu rąk oraz zębów po posiłkach. 

                         



■   „Taki sam i inny” – zabawa rozwijająca poczucie własnej wartości.  

Wszyscy biorący udział w zabawie siedzą w kręgu. Osoba dorosła wydaje po 

kolei następujące polecenia, np.:  

„Wstań i dotknij wszystkie osoby, które mają na sobie coś czerwonego”.  

„Dotknij każdego, kto jest chłopcem”. 

„Dotknij każdego, kto jest dziewczynką”. 

„Dotknij każdego, kto ma włosy takiego samego koloru jak ty”.  

Czy zauważyliście,  że mamy coś wspólnego, jakąś cechę i coś,  co powoduje, 

że dana osoba jest wyjątkowa? Wiele z nas ma cechy i upodobania wspólne  

z naszymi.   

■    „Dzieci świata” – słuchanie wiersza Wincentego Fabera.  

Poniżej prezentuję mapę świata, obok wyszczególniony kontynent – AFRYKĘ 

oraz niżej Gwineę – państwo w Afryce. 

 

 

 



Dzieci świata  

Wincenty Faber  

W Afryce w szkole na lekcji,  

Śmiała się dzieci gromada,  

Gdy im mówił malutki Gwinejczyk,  

Że gdzieś na świecie 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. 

 

 

                         

 

Po lekturze wiersza spróbujcie odpowiedzieć na następujące pytania:  

Z czego śmiały się afrykańskie dzieci i dlaczego?  

Gdzie mieszkają Eskimosi?  Dopowiem tylko, że nazwa Eskimos obecnie 



uchodzi za obraźliwą, zamiast niej używamy nazwy Innuit. 

O czym nie wiedziały dzieci w Grenlandii?  

Co łączy dzieci na całym świecie?  

Czy byliście kiedyś w innym kraju?  

Czy byliście kiedyś na innym kontynencie?  

Jakich ludzi tam spotkaliście?  

Jakie dzieci spotkaliście?  

Czy wszyscy mówili tym samym językiem, co wy?  

Co ich od was różniło?  

Co było podobne?  

Nie wszystkie kontynenty są tak samo zaludnione i na niektórych nie mieszkają 

ludzie np.: Antarktyda.  

               

■    „Dzieci z różnych stron świata” – proszę o obejrzenie zdjęć przedstawiających 

dzieci z różnych stron świata oraz ich domy, proszę o wypowiedzenie się na temat 

wyglądu rówieśników z innych krajów.  

   Japonia 

    Filipiny 



   Polska  

  Brazylia 

 Afryka 

 



   USA 

   Norwegia 

   Grecja 



Dzieci z Afryki czy Azji, mieszkają w miastach, mają domy i ubrania podobne do 

tych, które znamy. Co różni, a co łączy dzieci na całym świecie?  

Proszę, żebyście wypowiedzieli się na temat podobieństw i różnic w wyglądzie 

dzieci z różnych stron świata. Może zwrócicie uwagę na kolor włosów, karnację, 

wzrost, sylwetkę, nastrój. Postarajcie się też odpowiedzieć na następujące 

pytania:  

Dlaczego jedne dzieci są wesołe, a inne smutne?  

Jak możemy pomóc tym, które wyglądają na smutne?  

Z jakich krajów mogą pochodzić te dzieci?  

Wiele dzieci mieszka w krajach biednych. Muszą pracować, aby pomóc rodzicom 

w utrzymaniu rodziny. W Ameryce Południowej dzieci pracują w kopalniach, 

pchają ciężkie wózki załadowane węglem. Mali Afrykanie najczęściej spędzają 

czas na pastwiskach, pasąc bydło. Istnieją różne sposoby pomocy niektórym 

dzieciom z biednych rejonów świata np.: kupowanie produktów ze specjalnym 

znaczkiem, akcje charytatywne, zbieranie darów itp.  

■    „Mój portret” – proszę, abyście się poprzeglądali w waszych lusterkach, 

zwracając uwagę na kolor włosów, oczu, uczesanie, cechy charakterystyczne np.: 

pieprzyk. Możecie powymyślać i pokazać w lusterku różne miny wyrażające 

radość, smutek, strach, zdziwienie, złość. Teraz zrobimy portret. W jaki sposób 

go wykonamy? Mianowicie do portretu rysujemy tylko głowę i ramiona. 

Przypomnijmy sobie części głowy, twarzy, szyję, ramiona. Dobrze by było 

gdybyście rysowali swoje portrety kredkami świecowymi na okrągłych kartonach 

(z kartonu A4 wycinamy jedno duże koło). Gotowe portrety podpiszcie swoim 

imieniem samodzielnie, bo już potraficie. Przykładowe portrety: 

           

 

■  „Księga zabaw z literami” – strony 76 - 77 – zabawy folią w paski. 



■ Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 30a. 

Proszę przyjrzyjcie się rysunkom i uzupełnijcie ilustracje nalepkami. Z jakich 

baśni pochodzą te sceny? Jakie prawa dziecka zostały naruszone wobec 

bohaterów tych bajek? 

Proszę narysować ramkę dowolnym kolorem wokół rysunków. 

Drugie polecenie na tej stronie dotyczy numeru telefonu do Rzecznika Praw 

Dziecka. Proszę narysuj go ołówkiem po śladzie. 

■ Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 30b. 

Pierwsze polecenie dotyczy uzupełnienia tabelki nalepkami, tak, aby obrazki się 

nie powtarzały ani w rzędach, ani w kolumnach. 

W drugim poleceniu najpierw trzeba przeczytać treść zdania. Następnie 

narysować w ramce właściwe zabawki. I w końcu napisać liczby, obliczyć  

i uzupełnić odpowiedź. 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz miłej i owocnej pracy! 

 ■   A dla chętnych: Proszę o wstawienie cyfr w odpowiednich miejscach. 

 



 

 

 

 

 

 


