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Temat: Cieszę się, że cię widzę 

Piosenka  obowiązująca w tym tygodniu: 

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

 

1. „Po wąskiej dróżce”– zabawa ruchowa z ćwiczeniami równowagi. Rodzic prosi 

dziecko, żeby wyobraziło sobie, że spaceruje po wąskiej ścieżce. Układa skakankę 

w dowolny kształt i zachęca, by dziecko pokonywało drogę. Pilnuje, by dziecko 

zachowało prawidłową postawę (wyprostowane ramiona, proste plecy) i dokładnie 

wykonywały zadanie.  

 

 

2. „Czyj to śmiech?”– zabawa słuchowa. Dziecko ma zasłonięte oczy i stara się po 

śmiechu członka rodziny i podać imię. Jeśli zgadujący za pierwszym razem nie 

rozpozna, kto się śmieje, ma kolejną szansę i inny członek rodziny prezentuje swój 

śmiech. Potem następuje zamiana ról.  

 

 

3. „Mieszkańcy świata”– oglądanie zdjęć dzieci i dorosłych z różnych stron świata. 

Rodzic zachęca dzieci do oglądania przygotowanych fotografii przedstawiających 

dzieci i dorosłych z całego świata. Dzieci uważnie obserwują oraz wskazują 

podobieństwa (różnice) wśród przedstawicieli różnych ras i narodowości (np. 

nazywają odcień skóry, opisują budowę ciała). Wskazują mieszkańca Afryki, Azjatę, 

Eskimosa, Indianina. Rodzic tłumaczy dzieciom, że mimo różnic w wyglądzie każde 

dziecko potrzebuje miłości i przyjaźni, a wygląd nie może być powodem odtrącenia 

kogokolwiek. 

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


 

http://www.polska-azja.pl/13474-mln-mieszkancow-chin/ 

 

https://www.google.com/search?q=indianie&sxsrf=ALeKk01bIRqsdB7ILl9lD_jpOmMR

Pznoww:1591113419626&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwix67Gxv-

PpAhVNEncKHSaEBLIQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1536&bih=674#imgrc=O_UFXH

nWxquA1M 

http://www.polska-azja.pl/13474-mln-mieszkancow-chin/
https://www.google.com/search?q=indianie&sxsrf=ALeKk01bIRqsdB7ILl9lD_jpOmMRPznoww:1591113419626&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwix67Gxv-PpAhVNEncKHSaEBLIQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1536&bih=674#imgrc=O_UFXHnWxquA1M
https://www.google.com/search?q=indianie&sxsrf=ALeKk01bIRqsdB7ILl9lD_jpOmMRPznoww:1591113419626&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwix67Gxv-PpAhVNEncKHSaEBLIQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1536&bih=674#imgrc=O_UFXHnWxquA1M
https://www.google.com/search?q=indianie&sxsrf=ALeKk01bIRqsdB7ILl9lD_jpOmMRPznoww:1591113419626&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwix67Gxv-PpAhVNEncKHSaEBLIQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1536&bih=674#imgrc=O_UFXHnWxquA1M
https://www.google.com/search?q=indianie&sxsrf=ALeKk01bIRqsdB7ILl9lD_jpOmMRPznoww:1591113419626&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwix67Gxv-PpAhVNEncKHSaEBLIQ_AUoAXoECBIQAw&biw=1536&bih=674#imgrc=O_UFXHnWxquA1M


 
https://www.google.com/search?q=mieszkancy+afryki&sxsrf=ALeKk00eN8d8XESX

e6Av45EzDa9TIQGQkg:1591113205820&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ah

UKEwjIm7jLvuPpAhXspYsKHSVVD7QQ_AUoAXoECBsQAw&biw=1536&bih=6

74#imgrc=KumGNN4LX68seM 

 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inuici 

https://www.google.com/search?q=mieszkancy+afryki&sxsrf=ALeKk00eN8d8XESXe6Av45EzDa9TIQGQkg:1591113205820&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjIm7jLvuPpAhXspYsKHSVVD7QQ_AUoAXoECBsQAw&biw=1536&bih=674#imgrc=KumGNN4LX68seM
https://www.google.com/search?q=mieszkancy+afryki&sxsrf=ALeKk00eN8d8XESXe6Av45EzDa9TIQGQkg:1591113205820&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjIm7jLvuPpAhXspYsKHSVVD7QQ_AUoAXoECBsQAw&biw=1536&bih=674#imgrc=KumGNN4LX68seM
https://www.google.com/search?q=mieszkancy+afryki&sxsrf=ALeKk00eN8d8XESXe6Av45EzDa9TIQGQkg:1591113205820&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjIm7jLvuPpAhXspYsKHSVVD7QQ_AUoAXoECBsQAw&biw=1536&bih=674#imgrc=KumGNN4LX68seM
https://www.google.com/search?q=mieszkancy+afryki&sxsrf=ALeKk00eN8d8XESXe6Av45EzDa9TIQGQkg:1591113205820&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjIm7jLvuPpAhXspYsKHSVVD7QQ_AUoAXoECBsQAw&biw=1536&bih=674#imgrc=KumGNN4LX68seM
https://pl.wikipedia.org/wiki/Inuici


4. „Człowiek” – wysłuchanie wiersza M. Mazan i nauka rozpoznawania i nazywania 

części ciała ludzkiego.  

Człowiek  

 

Posłuchajcie, to jest wierszyk całkiem nowy.  

Każdy człowiek rozpoczyna się od głowy. 

To jest włosów sto tysięcy albo więcej.  

Oczy, usta, nos i uszy, szyja, ręce.  

To jest brzuch, taki brzuch,  

co na nogach stoi dwóch. 

To są stopy i już koniec. 

 Chcecie więcej? 

 Posłuchajcie, to jest wierszyk całkiem nowy. 

 Każdy człowiek rozpoczyna się od głowy... 

 

 Maciejka Mazan 

 

Rodzic  pierwszy raz recytuje wiersz, wskazując po kolei na sobie lub dziecku 

wszystkie części ciała wymienione w tekście. Przy kolejnej recytacji dzieci wskazują 

części ciała na sobie samych, następnie na innych członkach rodziny.  

 

5.  „Zmysły” – rozmowa o zmysłach słuchu, wzroku i smaku (karta pracy str. 24). 

Dzieci oglądają symbole i nazywają je. Rodzic opowiada o zmysłach, którymi 

poznajemy otoczenie. Dzieci podają przykłady zjawisk, przedmiotów i doznań, które 

rozpoznają omawiane zmysły, oraz wklejają obok symboli odpowiednie ilustracje.  

 

6.  „Portret przyjaciela” – malowanie farbami plakatowymi na jednorazowych 

talerzykach kartonowych. Rodzic zachęca dziecko do swobodnych wypowiedzi 

opisujących dokładny wygląd najlepszego przyjaciela. Dzieci opisują postać, 

zachowując dbałość o szczegóły, a następnie malują portret na jednorazowym 

papierowym talerzu. Mimo niewielkiego formatu i trudnej techniki, starają się dbać 

o szczegóły. Po wyschnięciu portretu dzieci przymocują dodatkowe elementy, np. 

włosy ze sznurków czy papierowych pasków. 

 

 


