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Temat: Dzieci z całego świata 

Piosenka  obowiązująca w tym tygodniu: 

https://www.youtube.com/watch?v=g0vsAvCRI90 

Zapraszam do obejrzenia filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0 

 

1. „Imię do imienia” – zabawa z wykorzystaniem piłki. Dzieci i rodzice siedzą 

naprzeciwko . Rzucają do siebie miękką piłkę. Przed rzutem osoba trzymająca piłkę 

mówi wybrane imię (za każdym razem wymienia inne). Zabawa trwa do momentu 

wyczerpania pomysłów z imieniem. 

 

2.  „Na całym świecie są dzieci” – słuchanie krótkich fragmentów wypowiedzi w 

obcych językach. Dzieci słuchają krótkich nagrań mowy lub piosenek w językach z 

różnych kontynentów. Jeśli słowa są proste, mogą spróbować je powtórzyć.  

 

3. „Wszystkie dzieci nasze są” – słuchanie i omówienie treści piosenki, nauka piosenki 

na zasadzie „echa”, zabawa ruchowa przy piosence. Możecie tańczyć w parach, z 

ulubionymi maskotkami, przebrani w różne stroje itp. 

 

4.  „Jak miło Cię widzieć” – scenki dramowe z wykorzystaniem sylwet dzieci z różnych 

stron świata. Rodzic pyta dziecko, o czym mogłyby porozmawiać ze sobą dzieci z 

różnych stron świata, gdyby się spotkały i znały wspólny język lub w co mogłyby się 

pobawić. Namawia dziecko do przedstawienia krótkich scenek z użyciem sylwet 

(wcześniej należy je rozłożyć). Aranżuje miejsce do odgrywania scenek. Zachęca 

również do zabawy w porozumiewanie się „językiem jumbo, jumbo” bazującym na 

wskazanych dwóch słowach oraz mimice.  

 

5. „Afrykański taniec” – improwizacja ruchowa w kole przy akompaniamencie 

bębenka. Przed rozpoczęciem zabawy rodzic opowiada dzieciom o tańcach 

https://www.youtube.com/watch?v=g0vsAvCRI90
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0


plemiennych często wykonywanych dookoła ogniska. Poruszajcie się po okręgu, 

grając na bębenku dowolny rytm (lub słuchając muzyki), do którego improwizuje 

taniec afrykański. Dzieci naśladują ruchy rodzica i wydają krótkie okrzyki.  

 

6. ”Zgadnij, o kim opowiadam” – zabawa rozwijająca myślenie. Trzymacie przed sobą 

sylwety dzieci z różnych kontynentów. Rodzic opisuje jedno dziecko z sylwety. 

Zaczyna od cech najogólniejszych, potem przechodzi do najbardziej szczegółowych, 

jasno precyzujących, o kim mówi. Co chwilę pyta, czy dziecko wie, o kim opowiada. 

Zadaniem dzieci jest odgadnięcie, kogo opisuje rodzic, i podniesienie właściwej 

sylwety.  

 

7.  „Dzieci” – zabawa logorytmiczna. Rodzic recytuje rymowankę w równym rytmie:   

 

Żółte, białe i brązowe:  

buzie ładne, kolorowe.  

 

Rodzic narzuca kilka pierwszych schematów rytmicznych recytowania rymowanki 

(np. dwie ósemki i dwie ćwierćnuty, dwie ćwierćnuty i dwie ósemki, cztery ósemki i 

cztery ćwierćnuty). Następnie zachęca dziecko do wymyślania własnych rytmów.  

 


