
Dzisiaj zapoznamu się z kulturą azjatycką! Zapraszam Was do zabawy  

 

 
 

Słuchanie wiersza  „Jestem Li-long” A. Bober 

 

Jestem Li-long, chłopiec Azjata, 
W pagodzie mieszkam i sypiam na matach. 

Mam dwie pałeczki zamiast łyżeczki 
i pałeczkami jem ryż z miseczki. 
Jak słońce ciało moje wygląda. 

Na świat skośnymi oczkami spoglądam. 
Specjalny strój mam na uroczystości, 
Kimonem wszystkich zachwycam gości. 
Jest nas najwięcej na całym świecie, 
Co jeszcze wiedzieć o mnie chcecie? 

 

                                                          



Rozmowa na temat treści wiersza w oparciu o treść i ilustracje. 

 

- Jak nazywał się bohater wiersza? 

- Skąd pochodził chłopiec? 

- Czym i co jadał Li-long? 

- Jakiego koloru jest skóra Li-longa? 

- Jak wglądają jego oczy? 

 

Poznajemy zwyczaje i życie mieszkańców Japonii i Chin – praca z obrazkiem. 

 

- Dom w którym mieszkają Chińczycy i Japończycy (Azjaci) nazywa się pagoda. 

 

- Najpopularniejszym pokarmem w krajach azjatyckich jest ryż jedzony przy użyciu 

drewnianych pałeczek 

 



Pośród ciekawych przedmiotów, kojarzonych z krajami azjatyckimi, wymienić należy składany 

wachlarz japoński. Używano ich podczas różnych ceremonii (np. podczas ceremonii picia 

herbaty). 

 

- Najbardziej popularnym i znanym zwierzęciem Chin są pandy wielkie. 

 

 

 

Chińskie wachlarze – zabawa plastyczna  

Do naszej zabawy będzie potrzebna jedynie kartka a4 może być kolorowa lub biała. Na kartce 

zróbcie dowolne ozdoby. Możecie namalować kwiatki, motyle, samochody, co tylko chcecie. 

Następnie karthę składamy jak harmonijkę. Naszą harmonijkę delikatnie rozkładamy i 

związujemy sznureczkiem lub wstążką na samym jej koniuszku, jak na zdjęciu poniżej.  



 

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych 

1 zadanie 

Ćwiczenia rozciągające – dzieci trzymając szarfę (chustkę) przed sobą wykonują skłony, 

trzymanie szarfy nad głową skręty w prawo i lewo, kołysanie się w prawo i lewo, 

Ćwiczenie wyprostne – wzmacniające mięśnie grzbietu – dzieci siadają w siadzie klęcznym, 

podnoszą szarfę w górę, skłaniają się w przód sięgając jak najdalej,  

a następnie przechodzą do siadu. 

2 zadanie 

Przeplataniec z woreczkiem (chustką) ”- Dzieci przekładają woreczek gimnastyczny pod 

kolanami. Leżenie na plecach, przekładanie woreczka pod plecami i nad brzuchem. 

3 zadanie Ćwiczenia stóp: 

- Dzieci stawiają stopę na woreczku gimnastycznym (na chustce). Na dany sygnał podnoszą 

woreczek palcami stopy. Ćwiczenie wykonują raz jedną, raz drugą stopą. 

- Siad prosty podparty, woreczek(chustka) leży przy lewej stopie; dzieci chwytają ją palcami 

prawej stopy i przekładają ją kilka razy przez lewą nogę. Następnie ćwiczenie wykonują drugą 

nogą. 

- 5 zadanie:  

–przejście do mety z woreczkiem (chustką) na głowie i z powrotem 

- 6  zadanie  

rzut do celu - dzieci trafiają dowolnym przedmiotem, np. maskotką do pudełka lub kosza, 

wspólne liczenie ilości trafień 

 



Ćwiczenia uspakajające 

„Taniec motyli" - swobodna improwizacja ruchowa przy spokojnej muzyce. 

Relaks – dzieci kładą się podłodze i przy spokojnej muzyce relaksacyjnej wykonują głębokie 

wdechy nosem oraz wydechy ustami. 

 

  

 


