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Temat: Jesteśmy z różnych stron świata. 

 

Zad. 1 „Dzieci świata” – słuchanie wiersza.  

Proszę przeczytać dziecku wiersz, a następnie porozmawiać na temat jego treści. Można zadać pytania 

pomocnicze: Czym lubią się bawić wszystkie dzieci? Co dzieci lubią robić? Co dzieci lubią słuchać 

wieczorami? Jakie święto jest pierwszego czerwca?  

Dzieci świata  

Piłka, klocki i skakanka to zabawy wszystkich dzieci 

od bieguna do bieguna, słowem na calutkim świecie. 

Choć różnymi językami co dzień z mamą rozmawiają, 

do przygody, psot, figielków jednakowy zapał mają. 

Wszystkie też kochają bajki, znają wróżki i zaklęcia, 

wieczorami lubią słuchać baśni o pałacu księcia. 

W Tokio, Łodzi i Londynie swoje święto dzieci mają; 

kartkę z dniem pierwszego czerwca w kalendarzu dobrze znają! 

 

Zad. 2 „Zobacz skąd jestem?” – prezentacja globusa lub mapy,  

Proszę pokazać dziecku globus lub mapę i przypomnieć co oznaczają kolory (żółty i pomarańczowy – 

góry; zielony – niziny, teren płaski; niebieski – oceany, morza, rzeki, jeziora). Można znaleźć kontur 

Polski i przypomnieć nazwę najdłuższej rzeki – Wisła, nazwę naszego morza – Bałtyk, stolicy – 

Warszawa, najwyższych gór – Tatry, terenu gdzie mieszkamy – Mazury.  

Następnie proszę porozmawiać o ludziach żyjących w różnych częściach świata, ich odmiennej kulturze, 

językach, zwyczajach, strojach. Jeżeli to możliwe, proszę pokazać zdjęcia ludzi z różnych stron świata. 

 

Zad. 3 „Nasze podróże” – opowieść ruchowa.  

Dziecko pokazuje ruchem różne sposoby podróżowania: płynie statkiem, leci samolotem, jedzie na 

wielbłądzie, idzie pieszo itp.  

 

Zad. 4 „Dzieci z różnych stron świata” – omówienie ilustracji i ćwiczenia na karcie pracy.  

Karty pracy 4, str. 45 

Dziecko wykonuje polecenia w karcie pracy. Można wskazać na mapie lub globusie miejsca, skąd 

pochodzą dzieci z ćwiczenia. 

 

Zad. 5 „Zgadnij, o kim mówię” – rozwiązywanie zagadek słownych.  

Proszę zadać dziecku opisowe zagadki:  

Mieszkają w kraju, gdzie jest ciepło, mają sjestę. Mężczyźni biorą udział w walkach z bykami, kobiety 

tańczą, grając na kastanietach. (Hiszpanie) 

Zamieszkują krainę zimna. Jeżdżą saniami ciągniętymi przez psy rasy haski. Noszą na sobie ciepłe 

ubrania zrobione z futra foki. (Inuici lub Eskimosi) 

Mają ciemną skórę. Tam, gdzie mieszkają, jest zawsze ciepło, rosną tam palmy a na nich banany. 

(Afrykanie) 

Mieszkańcy tego kraju mają jasną skórę. Mieszkają tam, gdzie są 4 pory roku, na północy jest morze – 

Bałtyk, a na południu góry – Tatry. (Polacy) 

Mieszkańcy tego kraju mają skośne oczy i ciemniejszą od nas cerę. Ubierają się w kimona, (Japończycy) 

 

Karty pracy 4, str. 46 

Dziecko wykonuje polecenia w karcie pracy. Można wskazać na mapie lub globusie miejsca, skąd 

pochodzą dzieci z ćwiczenia. 


