
Temat  tygodnia: „DZIEŃ DZIECKA”.  

03.VI. 2020 rok (środa) „Dzieci na świecie”. 

„Umiem czytać – zabawa dydaktyczna. 

Czytanie tekstu obrazkowo – literowego: rodzic-tekst, natomiast dziecko-obrazek. 

 



„Dzieci świata” – słuchanie wiersza W Fabera, omówienie treści. 

W Afryce w szkole, na lekcji, 

śmiała się dzieci gromada, 

gdy im mówił mały Gwinejczyk, 

że gdzieś na świecie śnieg pada. 

A jego rówieśnik, Eskimos,  

też 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. 

Rozmowa na temat wiersza. Pytania do dziecka: Z czego śmiały się dzieci w Afryce? Dlaczego 

te dzieci śmiały się ze śniegu? Z czego śmiały się dzieci w Grenlandii? Dlaczego te dzieci 

śmiały się z gorącej pustyni i palm? Jakie święto obchodzimy pierwszego czerwca? 

 

„Minionki” – zabawa taneczno – ruchowa przy muzyce. 

Źródło: 

https://www.youtube.com/watch?v=FP0wgVhUC9w 

 

„Kto gdzie mieszaka?” – zabawa dydaktyczna. 

 Rodzic pokazuje dziecku sylwety zarówno postaci, jak i ich domów. Dziecko ogląda ilustracje, omawia 

wygląd domów oraz ubiór dzieci. Po zapoznaniu dziecka z domami osób, można  wydrukować kartę 

pracy i dać dziecku do wykonania, w celu sprawdzenia jego wiedzy (załączniki poniżej). 

 

„Praca z kartą pracy 4 str 18 – kolorowanie według kodu. 

Dziecko koloruje Indianina według kodu oraz szuka dróg, które mają pokonać dzieci do swoich 

domów. 

 

„Ile jest dzieci na obrazku?” – ćwiczenie spostrzegawczości. 

Rodzic pokazuje dziecku ilustrację. Dziecko wykonuje polecenia rodzica: Zasłoń prawe oko. Co widzisz 

po lewej stronie kuli ziemskiej? Policz dzieci. Zasłoń lewe oko. Co widzisz po prawej stronie kuli 

ziemskiej? Policz dzieci. Patrz na kulę ziemską obydwoma oczami. Policz dzieci bez używania palców u 

rąk oraz bez odrywania oczu od postaci. Patrz na kulę ziemską obydwoma oczami. Policz dzieci, które 

mają nakrycie głowy  bez używania palców u rąk oraz bez odrywania oczu od postaci. Patrz na kulę 



ziemską obydwoma oczami. Policz dzieci, które trzymają coś w ręce bez używania palców u rąk oraz 

bez odrywania oczu od postaci.  

 

 
 
Poniżej znajdują się załączniki do powyższego (czwartego) zadania: 



           
 

           
 

             



             
 

             
 
 
Poniżej znajduje się karta pracy sprawdzająca wiedzę dziecka. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 


