
TYDZIEŃ XII.  03 czerwiec 2020 r. (środa) 

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:  „Z WIZYTĄ U MOICH RÓWIEŚNIKÓW” 

 

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. 

                         



■    „Różnię się od ciebie…, jestem do ciebie podobny …” – rozmowa kierowana. 

Czy dostrzegacie podobieństwa i różnice między sobą? Popatrzcie, każdy z nas 

ma nos, oczy, usta, uszy, włosy. Wszyscy mamy te same części ciała, ale przecież 

każdy z nas jest inny. Ludzie różnią się między sobą: jedni mają oczy niebieskie, 

inni zielone czy brązowe. Różnimy się między sobą nie tylko kolorem oczu czy 

kształtem nosa. Nosimy różne imiona. Mamy różne zdolności. Ktoś umie ładnie 

rysować, a ktoś inny – śpiewać. Pomimo różnic każdy z nas jest tak samo ważny. 

Proszę, aby wszyscy biorący udział w tej zabawie stanęli w kole. Jedna, losowo 

wybrana osoba, stoi wewnątrz koła i wyszukuje dwoje rówieśników: jedno – jego 

zdaniem – podobne do siebie i jedno zupełnie różne. Następnie ustawiają się  

w  pary. Osoby w parach podczas cichej rozmowy określają różnice i podobie-

ństwa między sobą, podając sobie serca z papieru: zielone – jestem podobny, 

czerwone – różnię się od ciebie. Formułują zdania: „Jestem do ciebie podobny…” 

„Różnię się od ciebie…”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

■     „Kto to jest?” – zabawa polisensoryczna.  

Osoba dorosła zawiązuje oczy innej osobie. Ma ono za zadanie rozpoznać swoich 

najbliższych jedynie zmysłem dotyku. W tym celu dotyka ich włosów, twarzy, 

ubrania. Po skończonej zabawie odpowiedzcie na pytania: W jaki sposób 

rozpoznawaliście swoich najbliższych? Skąd wiedzieliście, kogo dotykacie?  

Co by było, gdyby wszyscy mieli takie same oczy, nosy, włosy? Czy chcielibyście 

żyć w świecie takich samych ludzi? Czy ludzie w innych krajach wyglądają tak 

samo jak ludzie w Polsce? Czym się różnią? Warto przed rozpoczęciem zabawy 

zwrócić uwagę na to, że jeśli dotyk innych nie będzie dla nich przyjemny, 

wystarczy powiedzieć stop i zabawa nie będzie kontynuowana. 

 

               



■     „Pytania” – zabawa w parach.  

Osoby biorące udział dobierają się w pary. Mają za zadanie porozmawiać ze sobą 

w taki sposób, by jak najwięcej się dowiedzieć o osobie z pary. Na rozmowę 

przeznaczone będzie 5 minut. W tym czasie można pytać o ulubione potrawy, 

filmy, książki, sposób spędzania czasu z rodziną itp. Po skończonej zabawie 

każda osoba opowiada, czego dowiedziało się o osobie z pary. 

 

■     „Kolorowy pociąg” – wysłuchanie wiersza S. Daraszkiewicza i rozmowa na 

temat jego treści.   

 

 

   flaga Kenii - Afryka 

   flaga Chin – Azja 

   flaga Argentyny – Ameryka Południowa 

   flaga Francji - Europa 

    

   



Kolorowy pociąg  

S. Daraszkiewicz  

Jedzie, jedzie pociąg dookoła świata,  

w barwnych chorągiewkach, kolorowych kwiatach.  

A w pociągu olbrzymia gromada,  

i na każdej stacji ktoś jeszcze dosiada.  

Wsiadajcie pasażerki i pasażerowie,  

lecz niech każdy o sobie opowie.  

Ja jestem Murzynka, mam kręcone włosy,  

daję wam w podarku dwa duże kokosy,  

a może nie wiecie, co to znaczy kokos?  

To palmowy orzech, co rośnie wysoko  

W niskim ukłonie czoło chylę,  

mam dla was figi i daktyle.  

Przyjeżdżam do was na wielbłądzie,  

kto ma odwagę, niech wsiądzie.  

Mam dwie pałeczki zamiast łyżeczki  

i pałeczkami jem ryż z miseczki.  

Piszą pędzelkiem, sypiam na matach,  

a mój podarek – chińska herbata.  

Na zielonym stepie stado wołów pasam,  

łapię dzikie konie za pomocą lassa.  

Lasso to jest długa, bardzo długa lina,  

a moja ojczyzna zwie się Argentyna.  

Francja jest złota i zielona,  

Francja ma słodkie winogrona.  

Rodacy moi z tego słyną,  

że robią wino, dobre wino.  

Jedzie, jedzie pociąg dookoła świata,  

w barwnych chorągiewkach, w kolorowych kwiatach.   

Kolorowy pociąg wesoła muzyka,  

a więc proszę wsiadać, proszę drzwi zamykać.  

Już ruszył nasz pociąg i gwiżdże, i mknie.  

Jak dobrze, jak milo, że zabrał i mnie.  

Śpiewamy piosenkę, bębenka nam brak,  

a koła wirują: tak, tak, tak, tak, tak.  



Po wysłuchaniu treści wiersza spróbujcie odpowiedzieć na następujące pytania:  

Jakiej narodowości dzieci wsiadały kolejno do pociągu?  

Jak nazywają się kraje, z których pochodziły?  

Czy pamiętacie, w jakiej kolejności wsiadały dzieci?  

Kto pierwszy wsiadł do pociągu?  

Kto wsiadł ostatni?  

Jak myślicie, kto przyjechał na wielbłądzie?  

Kto je ryż pałeczkami?  

Jak się jeszcze przedstawiło chińskie dziecko?  

Jak spędza dzień dziecko w Argentynie?  

Z czego słynie Francja?  

Co można powiedzieć o dziecku z Polski – jak wygląda, co lubi robić, co lubi 

jeść? Czy wszystkie dzieci w Polsce są takie same?  

Czy w rzeczywistości dzieci opisane w wierszu zawsze tak wyglądają i się 

zachowują?  

Dzieci w wierszu są przedstawione w bardzo uproszczony sposób.  

W rzeczywistości niezależnie od regionu świata, który zamieszkują, mogą różnie 

wyglądać, lubić różne rzeczy. Wszystkie dzieci na świecie łączy chęć zabawy, 

miłość do opiekunów itp. 

 

■   „Kraje i ich mieszkańcy”– zabawa językowa.  

Do tej zabawy potrzebne będą karteczki, na których będą napisane nazwy krajów 

i ich mieszkańców.  

 

 

 

 

 

   

Osoby biorące udział w zabawie dobierają napisy pasujące do siebie, np.: 

Polska – Polak, Anglia – Anglik, Francja – Francuz, Turcja – Turek.  

Jeżeli posiadacie w domu Alfabet, proszę o ułożenie napisu „Polska”, „Polka” 

i „Polak”. 

 



■  „Kolorowe dzieci” – wysłuchanie piosenki Majki Jeżowskiej. 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4 

Kolorowe dzieci  

muz. Majka Jeżowska, sł. Jerzy Bielunas  

Gdyby, gdyby moja mama   

Pochodziła z wysp Bahama,   

To od stóp po czubek głowy   

Byłabym czekoladowa.   

Mogłam przyjść na świat w Cejlonie,  

Na wycieczki jeździć słoniem   

I w Australii mieć tatusia,  

I z tatusiem łapać strusie.   

Ref.:  Nie patrz na to w jakim kraju,   

         Jaki kolor dzieci mają   

         I jak piszą na tablicy,  

         To naprawdę się nie liczy!  

         Przecież wszędzie każda mama,   

         Każdy tata chce to samo,   

         Żeby dziś na całym świecie   

         Mogły żyć szczęśliwie dzieci! 

Mogłam małą być Japonką,  

Co ubiera się w kimonko  

Lub w Pekinie z rodzicami   

Ryż zajadać pałeczkami.   

Od kołyski żyć w Tunisie,   

Po arabsku mówić dzisiaj   

Lub do szkoły biec w Mombasie,  

Tam gdzie palmy rosną w klasie.   

Ref.: Nie patrz na to…  

Los to sprawił lub przypadek,   

Że Hindusem nie był dziadek,   

Tata nie był Indianinem   

I nie w Peru mam rodzinę.   

Ref.: Nie patrz na to… 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4


Podczas słuchania zwrotki możecie pląsać po pokoju. W czasie refrenu możecie 

dobrać się w pary i klaskać wzajemnie w dłonie – naprzemiennie we własne,  

w jedną, we własne, w drugą, w obie, we własne (na koniec dwa razy we własne). 

■ Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 31a. 

Proszę o obejrzenie uważnie obrazków, a następnie proszę o otoczenie pętlami 

osoby, które mieszkają w tym domu. Proszę też połączyć liniami pętle  

z właściwymi oknami. 

■ Praca z Kartą Pracy cz.4 - str. 31b. 

Przyjrzyjcie się proszę uważnie tym zdjęciom i opowiedzcie jakie sytuacje są na 

nich przedstawione? Proszę o narysowanie w ramce pod zdjęciami – symbole tego 

co łączy wszystkie dzieci na świecie. 

 

Życzę wszystkim dobrego dnia oraz miłej i owocnej pracy! 

 

 ■   A dla chętnych karty pracy: Policz owoce. 

 



 

 



 

 

 


