
Tematyka tygodnia: Taki sam, ale inny 

 

 

 

/Poniedziałek – 1.06.2020r. 

 

1. Dzieci z różnych stron świata – film edukacyjny 

https://www.youtube.com/watch?v=s0NCq8-lP20 

2. „Dzieci Świata” - cykl reportaży Marzeny Figiel 

https://www.youtube.com/watch?v=lXXsAajTMw8 

Dzieci Świata Odc.1  -  "Jane - mała Masajka" 

https://www.youtube.com/watch?v=L8wC6dvGTD0 

3. Piosenka dla dzieci Śpiewające Brzdące – „ Jesteśmy dziećmi ” 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ 

 

4. Słuchanie wiersza W. Fabera „Dzieci świata” 

W Afryce w szkole ,na lekcji, 

Śmiała się dzieci gromada, 

Gdy im mówił malutki 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, 
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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.                                   

 

 

5. Rozmowa z dzieckiem na temat wiersza:  

- Z czego śmiały się dzieci w Afryce i dlaczego? 

- Gdzie mieszkają Eskimosi? 



- O czym nie wiedziały eskimoskie dzieci? 

- W co nie mogli uwierzyć Eskimosi ? 

- Co łączy dzieci na całym świecie? 

- Czego potrzebują wszystkie dzieci? ( Bezpieczeństwa – życia w pokoju, być szczęśliwe, mieć 

kochających rodziców, cieszyć się i bawić, mieć przyjaciół…) 

 

6. Oglądanie ilustracji przedstawiających dzieci z różnych stron świata,  wypowiadanie się dziecka 

na temat ich wyglądu . 

 

7. „Co mam podobnego?” – rozmowa na temat podobieństw i różnic pomiędzy dziećmi na świecie, 

szukanie podobieństw w wyglądzie zewnętrznym. Opisywanie wyglądu np.: mamy, taty, babci, brata , 

siostry itp. 



8. „Różnice” – zabawa z piłką, szukanie wyrazów przeciwstawnych. Dziecko siada na dywanie.                         

Rodzic rzuca piłkę lub maskotkę do  dziecka i prosi o podanie przeciwieństwa do słowa, które wypowie, 

np. wysoki – niski, młody – stary, mały – duży, chudy – gruby. 

9. Bajka dla dzieci – Świnka Peppa – Dzień Dziecka, dostępna w linku: 

https://www.youtube.com/watch?v=gfv9waZ1CPY 
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