
DZIELNY PRZEDSZKOLAK TO JA!DZIECI ŚWIATA  
Propozycje aktywności dla dzieci młodszych na czerwiec

4242 BLIŻEJ PRZEDSZKOLA 5.212/2019

Cele ogólne:

 y wdrażanie do aktywnego słuchania tekstów;
 y poszerzenie wiedzy na temat dzieci żyjących w różnych stronach świata;
 y stwarzanie okazji do rozwijania dziecięcej wyobraźni i kreatywności.

Cele szczegółowe:

 y rozwijanie umiejętności odpowiadania na pytania i formułowania dłuższych wypowiedzi;
 y zapoznanie z charakterystycznymi cechami dzieci z różnych krajów;
 y motywowanie do twórczej ekspresji plastycznej.

Metody pracy z dziećmi: czynne; słowne; oglądowe.

Formy organizacyjne: indywidualna; zbiorowa; grupowa.

Pomoce do zajęć: rymowanki Joanny Wołoch: „Afrykańska gimnastyka” „Chodzi dookoła” i  „Po-
daj ręce”; wizytówki wszystkich dzieci w koszyczku; wiersz „Dzieci świata” Agnieszki Borowieckiej; 
zdjęcia japońskich kimon; emblematy na tasiemkach; szarfa; fotografie bawiących się dzieci; mała 
piłeczka; podkład muzyczny z dowolnym utworem instrumentalnym o spokojnym charakterze; ma-
teriały potrzebne do wykonania zabawki „Kolorowe bączki” (opisane w treści scenariusza).

ZAJĘCIA PORANNE

 � „Afrykańska gimnastyka” – ćwiczenia poranne (opis na s. 33)

 � „Chodzi dookoła” – zabawa integracyjna. Maluchy siedzą z nauczycielem w kole i wy-
powiadają słowa rymowanki. Jedna osoba chodzi na zewnątrz koła i na ostatnie słowo 
dotyka wywołanej część ciała wybranego dziecka. Wychodzi ono z koła i próbuje zła-
pać tę osobę. Gonitwa trwa do momentu, aż maluch okrąży koło i siądzie na miejscu 
dotkniętego dziecka. Przed każdym powtórzeniem zabawy przedszkolaki ustalają, jaka 
część ciała pojawi się w rymowance.

Wszystkie 
dzieci bawią się
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Chodzi dookoła
(Joanna Wołoch)

Chodzi… (imię dziecka) dookoła,
do zabawy dzieci woła.
Kogo w ucho* dotknąć zdoła,
ten wychodzi z koła.

*plecy/głowę/ramię/łokieć itp.

ZAJĘCIA GŁÓWNE

 � Mały podróżnik – wdrażanie do globalnego czytania. Nauczyciel umieszcza w  ko-
szyczku wizytówki obecnych dzieci. Przedszkolaki siedzą w  kole, a  do środka wcho-
dzi ochotnik-podróżnik. Wariant I: Pozostałe dzieci mówią rytmicznie rymowankę, 
naśladując grę na bębenku, a kiedy skończą, „podróżnik” losuje wizytówkę i pokazuje 
wszystkim. Maluch, który odczyta swoje imię, podchodzi i zamienia się z nim miejscem, 
a nauczyciel odbiera kartonik. Wariant II: „Podróżnik” losuje wizytówkę i próbuje od-
czytać imię. Wywołane dziecko zamienia się z nim miejscem. Zabawę należy powtarzać 
do momentu, aż wszystkie przedszkolaki będą w roli podróżnika.

Mały podróżnik na bębenku gra.
Do siebie prosi tego, kogo zna.

 � „Dzieci świata” – wysłuchanie wiersza i rozmowa inspirowana jego treścią. Nauczyciel 
czyta wiersz Agnieszki Borowieckiej, po czym inicjuje rozmowę. Wyjaśnia niezrozu-
miałe słowa, np. „kimono” (może zaprezentować zdjęcia). Przykładowe pytania: Czy pa-
miętacie, co robiły dzieci w różnych częściach świata? W co wy najbardziej lubicie się bawić 
w domu, na podwórku, w sali przedszkolnej?

Dzieci świata
(Agnieszka Borowiecka)

Kenijskie dzieci, kiedy dzień blednie,
w blasku ogniska grają na bębnie.
Za to w Brazylii malutkie brzdące
łódką pływają po Amazonce.
Malce z Japonii noszą kimona
i mają bardzo dziwne imiona.
A w Australii całymi dniami
dzieci ścigają się z kangurami.
Kiedy w Grenlandii słonko zaświeci,
igloo budują szczęśliwe dzieci.
W Polsce natomiast, już od małego,
wszyscy bawimy się w chowanego.

 � Bawimy się w  chowanego – zabawa ruchowo-naśladowcza do wiersza. Dzieci stoją 
w kole i losują emblematy zawieszone na tasiemkach. Nazywają przedstawione na nich 
obrazki. Jedna osoba zamiast emblematu otrzymuje szarfę. Nauczyciel czyta powoli 
wiersz „Dzieci świata”. Kiedy przedszkolaki usłyszą nazwy obiektów ze swoich emblema-
tów, wykonują przypisane wcześniej ruchy: • …grają na bębnie… – uderzają dłońmi o uda; 

•…łódką pływają… – naśladują rękami wiosłowanie; •…noszą kimona… – rozprasowują 
dłońmi ubranie; •…ścigają się z kangurami… – podskakują w miejscu; •…igloo budują… – na-
śladują ustawianie lodowych klocków; • …bawimy się w chowanego… – wszyscy zasłaniają 

Pomoc do zabawy 
„Bawimy się w chowanego”  

do pobrania na 
www.blizejprzedszkola.pl

prenumerata

PLUS!

Pomoc do zabawy 
„Dzieci świata” dostępna 

w prenumeracie plus 
lub do pobrania na 

www.blizejprzedszkola.pl
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oczy, a dziecko z szarfą chowa się w dowolnym miejscu w sali. Na sygnał nauczyciela 
maluchy otwierają oczy, a wybrana osoba próbuje odszukać ukryte dziecko. Gdy jej się 
to uda, przedszkolaki ponownie losują emblematy i powtarzają całą zabawę.

 � „Podaj ręce” – zabawa integracyjna. Dzieci stoją w parach naprzeciwko siebie, w od-
ległości kilku kroków. Prowadzący mówi rymowankę, a  przedszkolaki wykonują 
określone ruchy.

Podaj ręce
(Joanna Wołoch)

Zrób do przodu mały krok,
dzieci wykonują ruchy zgodnie z treścią rymowanki
teraz podskocz, hop, hop, hop.
podskakują do przodu tak, aby znaleźć się blisko swojego partnera
Podaj ręce: najpierw prawą,
teraz lewą. Kręć się żwawo.
podają sobie prawą, a następnie lewą rękę i kręcą się w parach
W berka kucanego gramy,
kucają
ciuciubabkę wszyscy znamy.
kucając, zasłaniają oczy rękoma
W klasy skaczesz ty i ja,
podskakują dwa razy
każdy w domu bączka ma.
kręcą się wokół własnej osi

 � W  co się bawią dzieci na całym świecie? – rozmowa w  oparciu o  fotografie. 
Nauczyciel wiesza na tablicy zdjęcia. Ochotnicy opowiadają, co robią przedstawio-
ne na nich dzieci, a  prowadzący zadaje pytania pogłębiające, tak aby wypowiedzi 
były jak najbardziej rozbudowane. Następnie przedszkolaki opowiadają o tym, jakie 
są ich ulubione zabawy. Nauczyciel ustala, że prawo głosu ma osoba, która trzyma 
małą piłeczkę.

ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE

 � Wirujące bączki – zabawa ruchowa. Dzieci-bączki kucają. Prowadzący odtwarza 
dowolny utwór instrumentalny o spokojnym charakterze i spaceruje między malu-
chami. Kogo dotknie w głowę, ten wstaje i się kręci. Na ciszę w muzyce wszystkie 

„bączki” ponownie kucają i  zastygają na chwilę w  bezruchu. Po chwili nauczyciel 
znów odtwarza utwór.

 � Kolorowe bączki – praca plastyczno-konstrukcyjna. Materiały: kolorowa pianka 
PCV, zakrętki do słoików, klej typu wikol i klej na gorąco, cekiny, guziki, korki do bu-
telek. I Etap: Dzieci otrzymują koła wycięte z kolorowych pianek PCV wielkości dużej 
zakrętki do słoika i przyklejają je klejem typu wikol na zakrętkę od góry. Następnie 
ozdabiają je według własnego pomysłu cekinami, perełkami i  guzikami. Na sa-
mym środku zostawiają miejsce na korek. W  ten sposób powstaje tarcza bączka.  
II Etap: Nauczyciel pracuje przy stoliku z dwójką dzieci. Prowadzący przecina korek 
od butelki na połówki (powstają dwa krótsze korki) i przykleja każdą połówkę na środ-
ku z obu stron tarczy przy pomocy kleju na gorąco. Do korka, który znajduje się pod 
tarczą, wciska pinezkę (dzięki temu bączek będzie się lepiej kręcił). Gdy bączki będą 
gotowe, dzieci mogą się nimi bawić i urządzać zawody, który z nich będzie się kręcił 
najdłużej. 

prenumerata

PLUS!

Pomoce do zabawy 
„W co się bawią dzieci na 
całym świecie?” dostępne 

w prenumeracie plus 
lub do pobrania na 

www.blizejprzedszkola.pl


