
„Taki sam, ale inny” 

4 VI - 8 VI 2018r 

Cele: 

- poznanie ludzi różnych ras, określanie miejsc ich zamieszkania, warunków 

klimatycznych w jakich żyją 

- poznanie zwyczajów ludzi różnych ras (ubiór, mieszkanie) 

- zwrócenie uwagi na zabawy dzieci z różnych stron świata 

- szanowanie odrębności narodowych, etnicznych, językowych ludzi innych ras, 

zwrócenie uwagi na równość praw wszystkich ludzi 

budowanie więzi międzyludzkich  

- budowanie poczucia własnej wartości - uświadomienie dzieciom, że innego koloru 

skóry nie należy się wstydzić  

- poznanie muzyki z różnych stron świata 

 

„Dzieci świata” W. Faber 

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, 

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. 

 

 



To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY 

 

http://eurotest.pl/home/42-dzieci-swiata.html 

 

„Projekt badawczy buty” 

Termin realizacji: 11 VI - 15 VI 2018 

 

http://www.kufer.co.uk/p/kapcie.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kufer.co.uk/p/kapcie.html
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://www.kufer.co.uk/p/kapcie.html


To zdjęcie, autor: Nieznany autor, licencja: CC BY-NC-ND 

CELE: 

 poznanie różnego rodzaju butów i ich przeznaczenia 

 wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu  

 wskazywanie istotnych różnic pomiędzy dwoma przedmiotami 

 poprawne nazywanie części ciała 

 używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki 

 ćwiczenia oddechowe połączone z ruchem ciała 

 nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów 

innej osoby w czasie zabawy 

 nauka na pamięć krótkich wierszy i piosenek treściowo bliskich dzieciom 

sytuacjom,  z jakimi się spotkają 

 

 

„Buty” H. Niewiadomska 

Stały buty w przedpokoju, 

Szykowały się do boju. 

Które są ważniejsze dziś, 

Które dziś założy Zdziś? 

Tuż przy progu dwa sandały, 

Tak ze sobą rozmawiały: 

– Czy choć trochę pochodzimy? 

Przecież jeszcze nie ma zimy. 

Paski im zwisają smętnie, 

Sprzączki na nich nie zapięte 

I pewności wciąż nie mają, 

Czy po piasku pobiegają. 

Stoi kalosz pod wieszakiem 

– Chyba się obejdę smakiem. 

Nie założy mnie już Zdziś, 

http://myprettyporter.blogspot.com/2011/11/melissa-eco-shoes-calzado-ecologico-y.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


No bo deszczu nie ma dziś. 

Zresztą nie wiem, gdzie kolega, 

On jest z prawa, a ja z lewa. 

Ja niebieski, on niebieski, 

Z deszczu ocieramy łezki. 

http://myprettyporter.blogspot.com/2011/11/melissa-eco-shoes-calzado-ecologico-y.html 

 

 

„Na moim podwórku” 

18 VI- 22 VI 2018r 

Cele: 

- uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zasad 

- poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienia sie w miejscach 

niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie; zabaw z różnymi 

źródłami ognia, które mogą być przyczyną pożaru; rozmawiania z obcymi ludźmi, 

odchodzenia z nimi; zbliżania sie do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów 

- bezpieczne korzystanie z urządzeń znajdujących się na placu zabaw  

 

„Rowerowa piosenka J. Kucharczyk” 

I. Kiedy spojrzę na ulicę, jadą piękne samochody 

 autobusy i tramwaje śpieszą wciąż. 

 Po błękitnym, czystym niebie samoloty mkną przed siebie 

 i pociągi pędzą z wszystkich świata stron. 

Ref.:  A ja swoim rowerem 

 zwiedzę cały świat 

 lubię, kiedy w uszach gwiżdże wiatr. 

 Mijam pola i lasy  

 i podziwiam wciąż,  

 jaki piękny jest ten świat. 

II. Komu śpieszy się, to proszę, może łatwo mnie wyprzedzić: 

 mnie nie śpieszy się w ogóle, nic a nic. 

 Bardzo wolno pedałuję, z przerzutkami nie szarżuję, 

http://myprettyporter.blogspot.com/2011/11/melissa-eco-shoes-calzado-ecologico-y.html


 

 bo przyjemnie jechać tak jak ja. 

Ref.:  A ja swoim rowerem 

 zwiedzę cały świat 

 lubię, kiedy w uszach gwiżdże wiatr. 

 Mijam pola i lasy  

 i podziwiam wciąż,  

 jaki piękny jest ten świat. 

 

 

https://pl.depositphotos.com/6857095/stock-photo-kids-bike.html 

„Nadchodzą wakacje” 

Termin realizacji: 25 VI - 28 VI 2018 

 

 

 

 

 

 

 

https://blogiceo.nq.pl/pegazik/ 

 

https://blogiceo.nq.pl/pegazik/


CELE  

 poznawanie ważniejszych regionów Polski, znajdujących się tam bogactw 

naturalnych, 

 poznawanie wybranych środków transportu: lądowego, wodnego, 

powietrznego, 

o poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: nieoddalania się od 

rodziców (opiekunów) w miejscach publicznych  

o bawienia się w miejscach niedozwolonych, np. przy ruchliwej ulicy, na 

zamarzniętym stawie  

o rozmawiania z obcymi ludźmi, odchodzenia z nimi zbliżania się do 

nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów 

o jedzenia nieznanych roślin, brudnych owoców 

 

"Już wkrótce wakacje" –słowa i muzyka D. i K. Jagiełło 

 

1. Już wkrótce wakacje 

i piękna pogoda,    

wyjedźmy czym prędzej, 

bo każdej chwili szkoda.  

 

Ref. Gdzie grzywy morskich fal, 

gdzie słońca złoty blask, 

gdzie ptaków leśny chór 

swym śpiewem wita nas. 

 

2. Żegnamy się z panią, 

z Maciusiem i z Anią.  

Gotowi, spakowani, 

dziś w drogę wyruszamy. 

    https://pixabay.com/pl/słonko-słoneczko-słońce-żółte-lato-1904087/ 

 

https://pixabay.com/pl/słonko-słoneczko-słońce-żółte-lato-1904087/


Ref. Gdzie grzywy morskich fal… 

 

3. Lecimy, jedziemy, 

idziemy, płyniemy, 

powietrzem, lądem, wodą, 

by spotkać się z przyrodą. 

 

Ref. Gdzie grzywy morskich fal… 

 

 

Opracowały B. Chudzik, A. Iwan 


