
Kochane dzieci! 
Z okazji Dnia Dziecka chcielibyśmy złożyć Wam

najserdeczniejsze życzenia. 
Życzymy Wam, aby uśmiech zawsze gościł na Waszych

twarzach,
a każdy dzień był wspaniałą przygodą.

Niech Wasze marzenia zawsze się spełniają.
Bardzo za Wami tęsknimy i mamy nadzieję, 

że wkrótce się spotkamy!
 

Temat dnia: DZIECI ŚWIATA

W tym tygodniu, przy okazji Waszego święta porozmawiamy o dzieciach z różnych
stron świata. 

Obejrzyjcie film edukacyjny a dowiecie się wielu ciekawostek dotyczących dzieci 
z innych krajów

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0

Pooglądajcie zdjęcia dzieci poniżej i poproście rodziców, aby pokazali Wam na

mapie lub globusie w jakich krajach lub na jakich kontynentach mieszkają. 

Czym dzieci się różnią między sobą?

 A jak myślicie, w czym są takie same?

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0








A teraz  posłuchajcie wiersza  A. Fabera

„Dzieci Świata”

W Afryce w szkole na lekcji,

Śmiała się dzieci gromada,

Gdy im mówił malutki Gwinejczyk,

Że gdzieś na świeci śnieg pada.

A jego rówieśnik Eskimos,

Tez 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. 

Pytania do wiersza:

• Z czego śmiały się dzieci afrykańskie i dlaczego?

• Gdzie mieszkają Eskimosi?

• O czym nie wiedziały eskimoskie dzieci?

• Co łączy dzieci na całym świecie? 



Pamiętajcie Kochane Dzieci!

Chociaż różnimy się między sobą kolorem skóry, stylem ubierania, tradycją czy

religią to mamy takie same prawa i marzenia!

Wszyscy mimo różnic zasługują na szacunek i akceptację. 

Propozycja ćwiczeń gimnastycznych z użyciem gazety:

• marsz z wysoko uniesionymi kolanami z gazetą na głowie,

• ćwiczenie równowagi; stanie na jednej nodze,

• skok przez przeszkodę ( gazetę ),

• zgniatanie gazety z kulkę,

• podrzucanie kulki raz jedną, raz drugą ręką,

• przekładanie kulki z dłoni do dłoni pod kolanem. 

Praca z książką:

• dzieci 5-letnie str. 46,

• dzieci 6-letnie str. 52.

Karta pracy dla chętnych dołączona w pliku.

Miłego dnia!


