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1. „Międzynarodowa przywitanka” – przywitanie w różnych językach. Pobudzanie u dzieci ciekawości 

świata.  

Jak powiedzieć "Dzień dobry" we wszystkich językach świata !!!  Zapraszam do obejrzenia 😉 

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

2. Gra interaktywna  -  Dzieci świata,  

Kolorowa i wesoła gra ćwicząca spostrzegawczość. W sam raz do urozmaicenia tematyki                                      

DZIECI ŚWIATA :)  dostępna w linku, 

https://www.janauczycielka.blog/2020/05/cwiczymy-spostrzegawczosc-dzieci-swiata.html. 

3.  Gra interaktywna Rytmy – Dzieci świata, 

https://www.janauczycielka.blog/2020/05/rytmy-dzieci-swiata-gra-

interaktywna.html?spref=fb&fbclid=IwAR2I9rJm4LOhnF0wbuN5di7PWPj8D1RHm9qGxU4zhIqLHoK

WljtROrzURws 

 

4. Niezwykła podróż - zestaw ćwiczeń ruchowych - tor przeszkód. 

-  W tunelu – dziecko pokonuje na czworakach tunel (utworzony z krzeseł, przykryty kocem). 

- Nad Przepaścią – dziecko przechodzi po rozłożonym grubym sznurku, starając się nie stracić 

równowagi. 

-  Przez rzekę  – dziecko przeskakuje z kartki ( „kamienia”) na kartkę, tak aby nie wpaść do „rzeki”. 

-  Przez las – dziecko pokonuje slalom między „drzewami”( kręgle, zwinięte skarpetki lub klocki). 

-  Po zwalonym pniu – dziecko leżąc przodem przesuwa się (czołga) po wyznaczonej trasie. 

-  Na polanie – dziecko podskakuje obunóż dookoła krzesła. 
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5. Mały Indianin - zabawa paluszkowa.  

Dzieci ilustrują ruchem dłoni i palców tekst rymowanki recytowanej przez rodzica. Dziecko w miarę 

możliwości włącza się do recytacji. 

 

„Mały Indianin” 

Mały Indianin w tipi siedzi, na bębenku gra. dzieci tworzą trójkąt, łącząc kciuki i palce wskazujące, 

następnie uderzają dłońmi o kolana 

Założył pióropusz kolorowy, w którym pióra ma. przykładają do czoła otwartą dłoń, poruszając palcami 

Jeden, dwa trzy, cztery, pięć. zaciskają dłoń, po czym wysuwają kolejno palce 

Jedno piórko się ułamało, ile zostało? chowają mały palec, pomagając sobie drugą ręką 

Jeden, dwa, trzy cztery. Jedno piórko się ułamało, ile zostało? chowając palec serdeczny, pomagając 

sobie drugą ręką 

Jeden, dwa, trzy. Jedno piórko się ułamało, ile zostało? chowają palec wskazujący, pomagając sobie 

drugą rączką 

Jeden. Jedno piórko się ułamało, ile zostało? chowają kciuk i wystawiają zaciśniętą pięść 

Mały Indianin w tipi siedzi, na bębenku gra. tworzą trójkąt, łącząc kciuki i palce wskazujące, następnie 

uderzają dłońmi o kolana 

Wszystkie piórka połamane, pióropusza nie ma - pokazują pięść, po czym chowają ją w drugiej dłoni. 


