1. TEMAT: „DZIECI ŚWIATA”
Cel: Wzbogacanie wiadomości na temat życia dzieci na różnych
kontynentach, zachęcanie do akceptacji i uszanowania odmienności innych.
Kochane dzieci!
Z okazji DNIA DZIECKA, które jest świętem najszczęśliwszym, pięknym i wspaniałym życzymy
Wam sercem całym moc uśmiechu i radości, szczęścia, zdrowia, pomyślności! Bądźcie zawsze
wesołe, pełne werwy, uśmiechajcie się bez przerwy. Bądźcie dziećmi jak najdłużej. Jak dzieci
bawcie się i śmiejcie, kochajcie jak dzieci i serca dzieci zawsze miejcie!
Wiedzcie, że bardzo Was kochamy – Wasze PRZEDSZKOLNE MAMY




W tym tygodniu porozmawiamy sobie o dzieciach z różnych stron świata.
Czy wszyscy na świecie jesteśmy tacy sami?
Oglądnijcie film „Dzieci - twarze świata” Zwróćcie uwagę, że każde z nich jest inne, ma
inny kolor skóry, inny kształt oczu, inne fryzury i ubrania. Zapewniam was jednak, że
pomimo tego, że różnią się wyglądem, wszystkie kochają się bawić z kolegami i
koleżankami tak jak wy. Różni Was wygląd, a łączy zabawa.
https://www.youtube.com/watch?v=UP9P0uB2Llw&feature=youtu.be

Posłuchajcie wiersza ,, Dzieci świata” - W. Faber
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,
Tez 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.






Z czego śmiały się dzieci afrykańskie i dlaczego?
Gdzie mieszkają Eskimosi?
O czym nie wiedziały eskimoskie dzieci?
Co łączy dzieci na całym świecie?
Wskażcie różnice i podobieństwa między dziećmi na obrazku:

Jak żyją dzieci na różnych kontynentach?
Teraz będzie potrzebny globus albo atlas
 Odszukaj z pomocą rodziców na mapie bądź globusie wszystkie kontynenty: Europa, Azja,
Ameryka, Australia, Afryka, Antarktyda
 Czy wiesz, na jakim kontynencie mieszkamy? (pokaż na mapie)
Oglądnijcie ilustracje dzieci z różnych stron świata, ich domów, powiedzcie coś rodzicowi na ich
temat:

Teraz posłuchacie o takiej krainie, gdzie prawie przez cały rok panuje jedna pora roku. Ciekawa
jestem, 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.
Co to za kraina? Arktyka, Grenlandia.
Eskimosi żyją w rejonie Bieguna Północnego. Ubierają się w kurtki, spodnie
uszyte z foczej skóry, które doskonale chronią przed zimnem i wiatrem.
Tam gdzie mieszkają Eskimosi, lody nie topnieją przez większą część roku,
dlatego poruszają się oni głównie skuterami śnieżnymi i saniami ciągniętymi przez psy.
 Jak wygląda Eskimos?
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. Mamy eskimoskie mają olbrzymie kaptury,
większe niż tatusiowie – po to by nosić tam swoje malutkie dzieci. Nie wożą w wózkach ani
sankach, tylko noszą w kapturach
 Gdzie mieszka Eskimos? Popatrzcie jak wygląda dom Eskimosa. To igloo. Zrobione jest z
bloków lodu. Jak jest wewnątrz igloo?



Jakie zwierzęta mieszkają razem z Eskimosami na ich kontynencie?



Oglądnijcie film „Poznajemy Arktykę i zwierzęta tam mieszkające”
https://www.youtube.com/watch?v=D2_IgH22L4k
Pokaż, którą drogą dzieci trafią do igloo?

Zapraszam was do zupełnie innej krainy, bardzo gorącej. Jak się nazywa? /Afryka/



Kto tam mieszka?

Afryka jest zamieszkana przez ludzi o różnym kolorze skóry, ale mieszkańcami znacznej
większości tego kontynentu jest ludność rasy czarnej (Afrykanie/murzyni). Jest tam bardzo ciepło.
W Afryce jest największa pustynia na świecie – Sahara. Ale jest tam też sawanna - to tropikalne
łąki o dość dużych rozmiarach, pokrywające mniej więcej połowę kontynentu. Są tam też lasy
deszczowe, w których żyje połowa zwierząt afrykańskich. W samym sercu afrykańskiej dżungli
mieszkają najmniejsi ludzie świata - Pigmeje. Jako dorośli mają oni około 130 - 150 cm wzrostu.
 Jakie zwierzęta tam można spotkać?
 Oglądnijcie film „Zwierzęta afrykańskie”
https://www.youtube.com/watch?v=wBcT8Hm4Xtg

Posłuchajcie wiersza „Murzynek Bambo"- J. Tuwim
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.






Kto jest bohaterem wiersza?
Gdzie mieszka?
Jaki ma kolor skóry?
Jakie są zajęcia Bambo, co lubi robić?
Jaki charakter ma wiersz: poważny czy żartobliwy?

Zabawa ruchowo-ortofoniczna „ Wesołe Murzynki”
 Naśladujcie wspinanie się po drzewach, grę na tam-tamach
 Ćwiczcie buzię na zgłoskach „fili-fili”, „umba-umba”, „cziki-cziki”.
Posłuchajcie piosenki „Murzynek malutki”
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=1agRV62AdIc&feature=emb_logo
Spróbujcie pokazywać tak, jak wskazuje piosenka:
Murzynek malutki oczka ma błyszczące (pokazujemy na oczka)
Kręcą mu się loczki, (pokazujemy na włoski zakręcając je)
do góry sterczące. (postawiamy je)
Buzia cała czarna jak ta czekolada(pokazujemy buzie)
Murzynek malutki po murzyńsku gada.
Filifili fa, filifili fa
Filifili fa, filifili fa
Choć do mnie Murzynku, daj mi rączki swe
Zrobimy kółeczko, zabawimy się. (robimy kółeczko)
A teraz tatuś/mamusia wykona dziecku „Masażyk afrykański”
Afrykańskie słońce mocno w plecy piecze ( rysowanie koła)
Nasz dżip po pustynnym piasku wolno jedzie ( małe koła)
Wtem widzimy słonia, który wolno człapie (naśladowanie chodu słonia)
Przy palmie siedzi małpa po głowie się drapie (drapanie)
A ja przytulam się mocno do mojego taty/mamy (gest objęcia partnera)
Bo właśnie biegną do nas ogromne żyrafy(uderzanie pięściami)
Wtem burza piaskowa niebo przesłoniła (rysowanie chmur)
Cała nasza rodzina w namiocie się skryła.( rysowanie trójkąta).

Zapraszam do zupełnie innej krainy, gdzie mieszkają pierwsi mieszkańcy Ameryki:
Film „Pierwsi Amerykanie – Indianie”
https://www.youtube.com/watch?v=v3wkbCYfB5E

Indianie byli faktycznie pierwszymi mieszkańcami Ameryki. Obecnie żyją w rezerwatach i chociaż
ich życie nie przypomina dawnych czasów, to jednak niektóre zwyczaje zachowali do dziś.
Żyli w plemionach, na czele których stali wodzowie.
Indianie najczęściej mieli czarne długie włosy, śniadą cerę, nosili głównie ubrania uszyte ze skóry,
a mężczyźni zakładali pióropusze.
Każde indiańskie plemię, posiadało swój odrębny
i unikatowy pióropusz, które wyróżniały ozdoby
i pióra różnych ptaków. Każda indiańska rodzina
miała własne tipi/wigwam. Czym jest tipi?
Jest to rodzaj namiotu, od drewnianej konstrukcji.
Do pokrycia drewnianego szkieletu używano
zazwyczaj skór zwierzęcych, np. bizonów na które
głownie polowali. Są to odpowiedniki
naszych żubrów. Podstawową bronią wszystkich
plemion Indian, były przede wszystkim łuki, toporki,
zwane tomahawk, oraz włócznie.
Od wielu lat dzieci bawią się w Indian i kowbojów,
ponieważ Indianie mają w sobie tajemnicę i mądrość.

Opowieść ruchowa „W Indiańskiej Wiosce"
– potrzebny koc/duża chusta
Dawno, dawno temu żyło sobie Indiańskie plemię Tiki-Taka.
Indianie z tego plemienia mówili swoim własnym językiem,
na przykład witali się tak:
/rodzic przykłada prawą rękę do serca i odchyla ją
zataczając półkole, mówiąc:
Wingapo! (czyt. łingapo) /dziecko powtarza/
Plemię to mieszkało w ogromnych namiotach, które
nazywano tipi. /dziecko wchodzi pod chustę / koc/
W środku namiotów paliło się ogniska, przy których
w mroźne wieczory można było ogrzać swoje ręce.
/dziecko wyciąga ręce do środka, chcąc je ogrzać przy ognisku/
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 wyszli z tipi i wsiedli na swoje konie mustangi.
/dziecko wychodzi spod chusty i udaje, że wsiada na konia;
koń trochę się wierci, ale na szczęście udaje się zapanować
nad sytuacją/.
Indianie żegnają się z rodziną...
/dziecko posyła w powietrzu całuski we wszystkie strony/
... i wyruszają na polowanie...
/dziecko siada na podłodze i uderza dłońmi o kolana
imitując dźwięk stukotu kopyt; można
je bardziej rozruszać mówiąc, że pokonujemy przeszkody
- podnosimy ręce wysoko do góry, jedziemy przez błoto
- lekko stukamy dłońmi o policzki, potem przez szuwary
- pocieramy dłońmi o siebie/
... aż dotarli na miejsce! Zeskoczyli z koni i rozglądają się
we wszystkie strony, gdzie czai się jakiś bizon. /pokazuje ruch zsiadania z konia i rozgląda się
dookoła/
Nagle Indianin Sokole Oko, zauważył, że coś przemknęło mu przed oczyma i wszyscy Indianie
zaczęli po cichutku skradać się w tamtym kierunku.
/dziecko skrada się w kierunku pokazanym przez rodzica/
Udało się znaleźli bizona! Teraz wszyscy wyciągają łuki, naciągają je i oddają pierwszy strzał,
drugi i trzeci! /dziecko naśladuje wykonywanie strzału z łuku/
Bizon upolowany! W wiosce zapanowała wielka radość. /dziecko skacze z radości/
Po opowieści można zadać kilka pytań:
 Jak witali się Indianie?
 Jak nazywały się namioty, w których mieszkali?
 Co nosił na głowie Indiański wódz?
 Na co polowali Indianie?

Zabawa logopedyczna „Szeke, szeke” – ćwiczymy narządy mowy





Na górze - szeke, szeke. (robimy rękami "młynek" na górze)
Na dole - szeke, szeke. (robimy rękami "młynek" na dole)
Na prawo - szeke, szeke. (robimy rękami "młynek" z prawej strony)
Na lewo - szeke, szeke. (robimy rękami "młynek" z lewej strony)

Indiański taniec
 https://www.youtube.com/watch?v=0KHMec9XCd0
 https://www.youtube.com/watch?v=C52Duv4_tsA
„Indiański totem” - zabawa twórcza, plastyczna.
Dajemy dziecku arkusz dużego papieru. Rodzice mają również arkusze.
Mówimy, że teraz będziemy robić totemy, podobne do tych, które robili Indianie.
Każda osoba ma za zadanie ozdobić swój totem śladami rąk, dlatego przydadzą się tu farby
plakatowe w płynie plus ochronne fartuchy. Jeżeli chcemy zrobić "mniej bałaganu", można przy
pomocy pędzla namalować to, co jest ważne. Następnie wszystkie prace łączymy w pionie w jedną
całość tak, aby powstał nam duży totem.
Można również wykonać pracę według innego pomysłu:

Polecamy strony:
1. https://www.superteacherworksheets.com/blog/multicultural-art-projects-for-kids – zbiór pracy
plastycznych z różnych stron świata m.in. afrykański naszyjnik z papierowego talerzyka, matrioszka
z kubków jednorazowych, maoryjski naszyjnik z modeliny
2. http://wuppsy.com/color-by-number-indian-coloring-page-for-kids-education-coloring-pagesprintables-free/ – kodowanie – pokoloruj według numeru – Indianin
3. http://miedzykulturowa.org.pl/dladzieci/maski-afrykanskie/ – domino – maski afrykańskie
4. http://www.pedagogpisze.pl/2016/07/dzieci-z-roznych-stron-swiata.html – memory – dzieci z
różnych stron świata
5. http://miedzykulturowa.org.pl/dladzieci/nakrycia-glowy-calego-swiata/ – memory – nakrycia głowy
z całego świata
6. https://kidsactivitiesblog.com/wp-content/uploads/2015/01/mix-and-match-puzzles.pdf – puzzle –
dzieci
7. https://kulczykfoundation.org.pl/bajki – „Mądre bajki z całego świata” – audiobooki + książeczki ze
scenariuszami, kartami pracy, wierszykami i kolorowankami

