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DZIECI ŚWIATA

1. Witam wszystkich Przedszkolaków! - posłuchajcie razem ze mną :)

WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ !

2. ,,Murzynek Bambo'' – uważne słuchanie wierszyka
(Julian Tuwim)

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 :"Chodź 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 kierowana pytaniami Rodzica:
• Czy wiecie gdzie mieszka Murzynek?
•  Co robi Bambo po powrocie ze szkoły?
• Czemu Murzynek ucieka na drzewo? A czemu nie chce się kąpać?

https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o


3. ,,Przyjaciel z daleka'' – zabawa dydaktyczna pt. „Dzieci świata” – oglądamy 
fotografie. Poznajemy wygląd dzieci z innych krajów.









ESKIMOSI



Rozmowa na temat ilustracji i odpowiedzi na stawiane pytania:

• Czy wszyscy na świecie jesteśmy tacy sami?
• Czy dzieci z obrazków różnią się od nas?
• Czym różnią się dzieci z ilustracji? (kolor skóry, ubiór)
• W jakim kraju my mieszkamy?
• Jaki kolor ma flaga Polski?

4. Zachęcam do oglądnięcia bajki pt. ,,My Dzieci Świata''.

MY DZIECI ŚWIATA

5. ,,Śmieszne figurki'' – zabawa ruchowa.
Dzieci tańczą do dowolnej wesołej piosenki. Na przerwę w muzyce zatrzymują się 
i robią śmieszne pozy. Starają się stać w bezruchu do momentu, gdy znów zabrzmi 
muzyka. 

6. Policz dzieci w ramkach. Pokoloruj tyle kratek ile jest dzieci w danej ramce. 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0&t=34s




7. Gra memory - ZABAWA DLA CHĘTNYCH DZIECI 
Drogi Rodzicu! Wytnij obrazki. Odwróć kartoniki tak, aby nie było widać ilustracji i 
spróbuj odnaleźć pary.  


