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 Zabawy i rozmowy inspirowane wierszem

Nasze prawa to ważna sprawa!
Propozycje aktywności pomocne w trakcie planowania pracy 
wychowawczo-dydaktycznej dla dzieci starszych na czerwiec

Cele ogólne:

  zapoznanie przedszkolaków z prawami dziecka; 

  wdrażanie dzieci do tolerancji, poszanowania i  akceptacji 
odmienności;

  dostrzeganie potrzeby wspólnego ustalania i  respektowa-
nia norm i zasad grupowych, szczególnie zasady obowiązy-
wania strefy osobistej;

  budzenie zainteresowania życiem rówieśników w  innych 
krajach świata, zwracanie uwagi na różnice kulturowe;

  stwarzanie dzieciom okazji do doskonalenia umiejętności 
uważnego słuchania utworów literackich;

  kształtowanie umiejętności analizowania utworów litera-
ckich pod kątem postaw bohaterów;

  doskonalenie umiejętności dokonywania analizy i  syntezy 
sylabowej wyrazów;

  stwarzanie okazji do podejmowania aktywności matema-
tycznych (przeliczanie, porównywanie długości).

Plakat  
do wykorzystania 

podczas zajęć  
został dołączony 

 do bieżącego 
numeru

 Propozycje aktywności

 Wprowadzenie do tematu zajęć

  Wycieczka tematyczna. Warto się zorientować, czy w oko-
licy są dostępne do zwiedzania następujące miejsca: park 
tematyczny, wystawa w  muzeum czy ekspozycja w  domu 
kultury, które tematyką nawiązywałyby do życia ludzi w róż-
nych regionach świata. Wycieczka w takie miejsce może być 
zarówno wprowadzeniem do cyklu zajęć, jak i podsumowa-
niem zdobytej wiedzy i umiejętności.

  Spotkanie z  ekspertem. Być może uda się zaprosić do 
przedszkola eksperta, który opowie dzieciom o krajach, ja-
kie odwiedził, i ludziach, których tam spotkał. Przedszkolaki 
będą mogły zobaczyć na zdjęciach, jak żyją, wyglądają, co 
jedzą, czym się zajmują, jakich narzędzi używają mieszkańcy 
innych, często egzotycznych, krajów. Jako uzupełnienie wy-
stąpienia można wykorzystać fragmenty filmów dokumen-
talnych opowiadające o życiu ludów z różnych stron świata. 

być np. instrumenty (kastaniety, fletnia pana, marakasy z ty-
kwy), elementy ubrania, biżuteria, przedmioty codziennego 
użytku (naczynia, ozdoby, zabawki). Dzieci mogą przygląd-
nąć się przedmiotom i znaleźć ich zastosowanie w zabawie 
swobodnej w  wymyślony przez siebie sposób. Nauczyciel 
przygląda się zabawie, nie ingerując w  nią, zwraca jednak 
uwagę na bezpieczeństwo dzieci. Po zabawie dowolnej 
przedszkolaki siadają wraz z  przedmiotami na dywanie 
i opowiadają, do czego, ich zdaniem, może służyć dana rzecz, 
jak się może nazywać, kto i kiedy może jej używać. Rozmowa 
podsumowywana jest przez prowadzącego, który opowiada 
o  prawdziwych zastosowaniach oglądanych przedmiotów 
oraz o kraju pochodzenia danej rzeczy.

Nauczyciel powinien wcześniej dokładnie oglądnąć film, aby 
mieć pewność, że prezentowane treści są odpowiednie dla 
dzieci.

 Zabawy inicjowane przez nauczyciela

  Co to jest i do czego służy? – aktywność poznawcza. Na-
uczyciel pokazuje dzieciom przedmioty pochodzące z  róż-
nych krajów, nie wyjaśnia jednak ich zastosowania. Mogą to 

 Zabawy integracyjne

  Kto ty jesteś? – zabawa z  rymowanką (autor Dominika 
Góra). Na środku dywanu znajduje się wybrane dziecko. Po-
zostałe, siedząc w kręgu, inicjują zabawę słowami: Przyszedł 
do nas ktoś, tajemniczy gość. Kto ty jesteś, kto? Dziecko znaj-
dujące się w środku odpowiada: Nie powiem wam, jak na imię 
mam. Dzieci: To może my zgadniemy, gdy wskazówkę dostanie-
my? Dziecko siedzące w kręgu opowiada o postaci, w którą 
się wciela, np. Mieszkam na dalekiej północy, chodzę bardzo 
grubo ubrany, ponieważ zawsze jest tutaj zimno. Wraz z  moją 
rodziną hodujemy psy, które nazywają się husky… lub: Tu, gdzie 
mieszkam, jest bardzo gorąco i bardzo trudno o wodę, dlatego co-
dziennie muszę chodzić do oddalonej o kilka kilometrów studni. 
Muszę wystrzegać się wówczas dzikich zwierząt, np. nosorożców, 
lwów i  jadowitych węży. Po odgadnięciu postaci (i  przedsta-
wieniu się przez ochotnika wymyślonym imieniem pasującym 
według niego do rejonu pochodzenia) następuje zmiana.
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  Tacy sami – wykonanie sylwet dzieci różnych ras.  Na-
uczyciel wycina przed zajęciami girlandę przedstawiają-
cą postaci dzieci trzymających się za ręce i  prezentuje ją 
przedszkolakom.  Składa kartkę papieru (format A4) 
w  czteroelementową harmonijkę, a  następnie rysuje syl-
wetę człowieka (lub ochotnik samodzielnie odrysowuje 
postać ołówkiem). Następnie starszaki wycinają sylwetę 
po linii – nauczyciel czuwa nad tym, aby ręce dosięgały 
brzegów harmonijki i  nie zostały przecięte. Po wycięciu 
i rozłożeniu girlandy przedszkolaki rysują na każdej sylwe-
cie postaci dzieci dowolnej rasy, uwzględniając charakte-
rystyczne dla danej rasy cechy. Warto wykorzystać kolo-
rowy papier, aby wykonać ubrania dla postaci. 

Jeśli w grupie są dzieci innych narodowości (i utożsamiają się 
kulturowo z innym państwem niż Polska), warto wprowadzić 
symbole charakterystyczne dla ich kraju.

  Dzieci świata – przedszkolaki losują bransoletki (paski 
papieru spięte zszywaczem) z symbolami charakterystycz-
nymi dla krajów zamieszkiwanych przez ludzi wybranych 
narodowości (Meksykanin – sombrero; Chińczyk – ryż; Ja-
pończyk – wachlarz; Holender – wiatrak; Włoch – pizza; Ke-
nijczyk – żyrafa; Australijczyk – kangur; Kanadyjczyk – liść 
klonu). Uczestnicy siadają w kole na krzesełkach. Nauczy-
ciel wypowiada hasło, którym jest nazwa danej narodowo-
ści. Dzieci, które wylosowały odpowiedni symbol, wstają 
i zamieniają się miejscami. Na hasło: dzieci świata! miejscami 
zamieniają się wszyscy.

  Moja strefa osobista – zabawa utrwalająca pojęcie stre-
fy osobistej. Nauczyciel rozdaje obręcze hula-hop i  prosi 
o znalezienie wolnego miejsca w sali. Dzieci kładą obręcze 
na podłodze i siadają w środku. Obręcz wyznacza granicę 
strefy osobistej każdego dziecka. Uczestnicy podnoszą 
koła i w rytm dowolnej spokojnej muzyki spacerują po sali. 
Uważają przy tym, aby nie naruszyć strefy osobistej inne-
go dziecka (obręcze nie mogą na siebie zajść). Na przerwę 
w muzyce zatrzymują się, odkładają obręcze i spacerują po-
między nimi, witając się z innymi przez podanie ręki. Kiedy 
znowu rozlegnie się muzyka, wchodzą do swojej obręczy 
i poruszają się ostrożnie. 

Zabawa powinna być przeprowadzona po realizacji tematu, 
kiedy dzieci mają już sporą wiedzę na temat dzieci pochodzą-
cych z różnych krajów świata.

 Zabawy i rozmowy inspirowane wierszem

  „Dzieci” – wysłuchanie fragmentu wiersza Doroty Gellner 
i rozmowa o jego treści.

Dzieci 
(Dorota Gellner)
Wszystkie dzieci na całym świecie są takie same –
lubią skakać na jednej nodze i lubią zanudzać mamę.
Wszystkie dzieci na całym świecie śpiewają wesołe piosenki, 
i byle kamyk, byle szkiełko biorą jak skarb do ręki. (…)

(Źródło: Aleksandra Michałowska, „Sto wierszy na każdą okazję”, 
Wyd. Siedmioróg, Wrocław 2011, s. 145)

Przykładowe pytania: Co lubią robić dzieci na całym świecie? 
A czy wy lubicie skakać na jednej nodze, śpiewać piosenki, zbie-
rać skarby? Rozmowa powinna prowadzić do wniosku, że 
dzieci na całym świecie są takie same. 

Papierowe sylwety można wykorzystać do stworzenia teatrzy-
ku. W tym celu należy rozciąć girlandę na pojedyncze elementy 
i podkleić je od tyłu patyczkami do szaszłyków.

  „O myszce i różowym pudełku” – wysłuchanie fragmen-
tów opowiadania  Joanny Krzyżanek. Treść opowiadania 
znajdziesz na stronie www.dopobrania.blizejprzedszko-
la.pl. Pytania do treści opowiadania zadawane w  trakcie 
opowieści (należy przerwać po słowach: …podeszła do 
szafy i otworzyła szufladę): Jak myślicie, co mogło wydarzyć 
się dalej? Jak powinna zachować się Gabrysia? Przykładowe 
pytania po przeczytaniu opowiadania: Gdzie bawiły się dziew-
czynki? Co chciały zrobić? Czego zabroniła Gabrysi Lusia? 
Dlaczego? Jak postąpiła Gabrysia, gdy Lusia wyszła z pokoju? 
Czy zachowała się właściwie? Dlaczego? Rozmowa powinna 
prowadzić do wniosku, że każdy ma prawo do tajemnic 
i  prywatnych skarbów. Można zwrócić uwagę dzieciom, 
że rzeczy prywatne pozostawione w przedszkolnych szu-
fladach również są objęte ochroną, a więc nikt inny, poza 
właścicielem, nie ma do nich dostępu. 

  Pudełko tajemnic – aktywność plastyczno-techniczna. 
Tekst opowiadania może posłużyć jako inspiracja do stwo-
rzenia pudełeczek na skarby i  tajemnice. Do wykonania 
szkatułek potrzebne będą okrągłe pudełka po serkach to-
pionych, które należy pomalować farbami na wybrany kolor. 
Po wyschnięciu farby trzeba nakleić na pudełeczko ozdoby 
z  tasiemek, cekinów czy guzików. Aby szkatułka przypo-
minała o  treści opowiadania, można przykleić na wieczku 
szkatułki drewnianą myszkę (do kupienia w sklepach z ma-
teriałami do rękodzieła).

 Zabawy i rozmowy inspirowane opowiadaniem

 Zabawy i rozmowy inspirowane piosenką

  Wysłuchanie piosenki „Mamy takie same prawa” – po-
znanie słów i melodii. Nauczyciel wprowadza dzieci w te-
mat piosenki:  opowiadając, czym są prawa człowieka, np. 
To takie zasady i umowy, którymi powinni się kierować wszy-
scy ludzie, aby się nawzajem nie krzywdzić 
i żeby wszyscy mogli żyć szczęśliwie. Dzieci 
też mają swoje prawa, których powinni prze-
strzegać zarówno oni sami jak i dorośli;  
zadając pytanie, czym są prawa człowie-
ka. 

 Zabawy integracyjne
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 Zabawy dydatyczne

Mamy takie same prawa
(sł. Dominika Góra, muz. Michał Danecki)
Śpiąca Królewna w zamku na wzgórzu
żyje beztrosko w szczęściu, radości,
bo król z królową chronią królewnę,
dając tym dowód swojej miłości.
By mieć rodzinę, każdy ma prawo,
bo wszystkie dzieci chcą być kochane,
tak jak królewna czuć się bezpiecznie
i mieć przy sobie tatę i mamę.

Ref. Zaśpiewajmy wszyscy razem, bo to bardzo ważna sprawa,
mamy takie same prawa, mamy takie same prawa!

Kopciuszek biedny całymi dniami 
sprząta, gotuje, myje podłogi,
prasuje suknie, pierze ubrania,
choć już go bolą ręce i nogi.
Gdzie odpoczynek, chwila wytchnienia,
czas na naukę i na zabawę?
Każdy powinien mieć czas dla siebie – 
to jest dziewczynek i chłopców prawem.

W wiejskiej zagrodzie Brzydkie Kaczątko,
biedne, pobite, siedzi i płacze.
Patrzy na niego, śmieje się, krzyczy 
całe podwórko kur, gęsi, kaczek.
A ono prawo ma do spokoju,
miejsca na Ziemi i bezpieczeństwa.
Nikt go nie może bić i poniżać,
nawet gdy inny jest od rodzeństwa.

Na szczęście bajki dobrze się kończą – 
zazwyczaj w bajkach tak właśnie bywa.
Kaczątko – piękne, Kopciuszek – z księciem,
Śpiąca Królewna – zdrowa, szczęśliwa.
Jeśli będziemy strzegli praw dzieci
w Polsce, w Afryce, na świecie wszędzie,
to każde dziecko, duże czy małe,
także szczęśliwe jak w bajce będzie!

  Poznajemy nasze prawa – rozmowa inspirowana treścią 
piosenki. Po wysłuchaniu piosenki nauczyciel zadaje dzie-
ciom pytania: O  jakich prawach dzieci mówiła piosenka? Kto 
w  piosence był szczęśliwy? Z  jakiego powodu? Kto jeszcze ma 
prawo do miłości i rodziny? Czemu Kopciuszek był zmęczony? 
Czy macocha miała prawo go wykorzystywać? Do czego miał 
prawo Kopciuszek? Dlaczego mieszkańcy podwórka krzyczeli 
i bili Brzydkie Kaczątko? Czy mieli prawo to robić? Jakich praw 
nie przestrzegali? 

  Orkiestra – gra na instrumentach perkusyjnych. Dzieci 
słuchają piosenki i  zapamiętują refren. Nauczyciel dzieli 
grupę na cztery zespoły. Każdy zespół otrzymuje inne in-
strumenty, na których gra podczas refrenu (np. na bęben-
kach po pierwszej zwrotce, na grzechotkach po drugiej itd.). 
Dorosły śpiewa zwrotki wraz z nagraniem, a dzieci grając, 
śpiewają refren. Prowadzący może także „zamienić się” 
w  dyrygenta i  robić swojej orkiestrze „niespodzianki” (np. 
zmienić grających w trakcie refrenu, zaprosić do grania dwa 
zespoły równocześnie).

  Odważny jak… – rozmowa w oparciu o treść ilustracji. Na-
uczyciel rozkłada ilustracje na dywanie i zachęca dzieci, aby 
spróbowały ułożyć je w  logicznej kolejności. Po ułożeniu 
historyjki przedszkolaki opowiadają o tym, co się dzieje na 
obrazkach. W  ramach podsumowania prowadzący zadaje 
pytania: Jak myślicie, dlaczego na pierwszej ilustracji chłopiec 
jest smutny? Dlaczego dzieci nie chciały się z nim bawić? Kto do 
niego podszedł? Jak myślicie, dlaczego dziewczynka to zrobiła? 
W co bawiły się dzieci? Czy czuły się dobrze w swoim towarzy-
stwie? Jak myślicie, dlaczego? 

Warto udostępnić dzieciom mniej typowe instrumenty perku-
syjne, tradycyjne dla różnych krajów świata.

 Zabawy inicjowane przez nauczyciela

 Zabawy logopedyczne

 Ćwiczenia warg i języka

  Chiński posiłek. Dzieci przygotowują usta i języki do ryżo-
wego posiłku. Ściągają wargi w  dziubek, po czym szeroko 
się uśmiechają – kilka razy. Układają wargi w dziubek i prze-
suwają go w prawo i w lewo. Wypychają językiem lewy i pra-
wy policzek. Nauczyciel kładzie przed każdym dzieckiem 
talerzyk z preparowanym ryżem. Uczestnicy zabawy mogą 
go zjeść, pod warunkiem że zrobią to w określony sposób. 
Należy pochylić się nad talerzem i wysunąć jak najdalej ję-
zyk. Ziarenka, które się przykleją do języka, można zjeść. 

 Ćwiczenia oddechowe

  Indiańskie polowanie. Nauczyciel rozwiesza w sali kontury 
zwierząt zamieszkujących dżunglę w Ameryce Południowej 
i inicjuje zabawę ruchową w polowanie. Dzieci skradają się 
w określony sposób (na palcach, czołgając się) i na umówio-
ny sygnał dmuchają papierową kulką przez grubą słomkę 
do napojów, starając się trafić w wybrane zwierzę. Po polo-
waniu wszyscy cieszą się ze zdobytej zwierzyny – podska-
kują i wydają wesołe okrzyki. 

 Ćwiczenia słuchowe

  Dobrze czy źle? Nauczyciel wypowiada wyrazy związane 
z omawianym tematem. Jeśli mówi słowo prawidłowo, dzie-
ci stoją, a jeśli nieprawidłowo – siadają (mogą też klasnąć na 
tak lub tupnąć na nie). Przykładowe wyrazy: Chinka – Chim-
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ka, Meksykanin – Meksyganin, Inuita – Inuida, Azja – Asja, Igloo 
– Igroo, Ryż – Lyż. 

  Różne strony świata, a prawa takie same – usystematyzo-
wanie wiedzy na temat praw dzieci. Nauczyciel prezentuje 
grupie ilustracje obrazujące prawa dzieci i  zadaje pytania: 
Dlaczego to dziecko jest smutne? Czego mu brakuje? Jak moż-
na mu pomóc? Warto zwrócić uwagę, że można pomagać 
na wiele sposobów, np. poprzez oddawanie na cele chary-
tatywne używanych, ale niezniszczonych ubrań i zabawek, 
lub uczestnictwo w zbiórkach żywności. Podczas rozmowy 
należy podkreślić, że w niektórych krajach prawa dzieci są 
łamane dużo częściej niż w innych. Następnie prowadzący 
wywiesza na tablicy ilustracje,  a dzieci z jego pomocą 
dobierają do nich podpisy oznaczające kolejne prawa. 

 Zabawy paluszkowe

Moje prawa 
(Dominika Góra)
Moje prawa – ważna sprawa!
wskazujemy na siebie, 
wystawiamy palec i ruszamy nim w geście zakazu
Ja się bawić prawo mam.
kręcimy „młynek” dłońmi
Mam też prawo do rodziny,
wyciągamy dłonie do przodu i zataczamy okrąg, 
wskazując wszystkich dookoła
żebym nigdy nie był sam!
wyciągamy do góry jeden palec
Mogę uczyć się i pytać, 
z dłoni tworzymy „książkę”
bo nie wszystko jeszcze wiem.
drapiemy się jednym palcem w skroń
I bezpieczny powinienem być,
tworzymy „daszek” nad głową
by rosnąć dzień za dniem.
ustawiamy dłoń na wysokości kolana 
i prostujemy się, unosząc ją nad głowę
Nikt nie może mnie poniżać, 
wystawiamy palec i ruszamy nim w geście zakazu
krzywdzić też nie może mnie.
przedramiona łączymy pionowo przed twarzą, 
głowę chowamy (gest obronny „żółwik”)
Dzieci wszystkich krajów świata
palcem wskazującym w rytm tekstu pokazujemy 
różne osoby wokół siebie
pamiętajcie prawa swe!
mamy dłonie z przodu skierowane wnętrzem do góry, 
wysunięte w geście podawania

  Fotografie z  dalekich stron – kształtowanie orientacji 
na mapie świata. Nauczyciel rozkłada na dywanie zdjęcia 
przedstawiające dzieci z  różnych stron świata – różnych 
ras, narodowości i kultur. Przedszkolaki próbują odpowie-
dzieć na pytanie, gdzie może mieszkać dana osoba. Prowa-
dzący wiesza na tablicy mapę świata, na której uczestnicy 
zabawy znajdują kraj, w  którym mieszkają – ich zdaniem 
– dzieci ze zdjęć, i tam je umieszczają.

 Zabawy dydatyczne

  Prawa dzieci – synteza sylabowa (praca w  parach lub 
w  małych zespołach). Nauczyciel przygotowuje koperty 
z  rozsypankami sylabowymi. W  każdej kopercie znajdu-
ją się prawa ( dwa prawa  lub kilka praw – zależnie od 
możliwości konkretnej grupy) zapisane w skróconej formie 
(hasła: rodzina, miłość, bezpieczeństwo, szacunek, odpoczynek, 
zabawa, nauka, nietykalność, tożsamość, pokarm, woda, odzież, 
pokój, zdrowie, uczucia – każde hasło na tle w innym kolorze). 
Zadaniem dzieci jest ułożenie wyrazów, a następnie wyjaś-
nienie, do jakich praw te hasła się odnoszą.

Rozmowa powinna zostać tak poprowadzona przez nauczycie-
la, aby przedszkolaki doszły do wniosku, że wszystkie dzieci na 
całym świecie mają takie same prawa i że są to prawa także 
ich samych. 

 Zabawy inicjowane przez nauczyciela

 Zabawy logopedyczne

 Ćwiczenia warg i języka

 Ćwiczenia oddechowe

 Ćwiczenia słuchowe
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    Nasze prawa to ważna sprawa! – utrwalenie znacze-
nia praw dzieci poprzez wykonanie własnych książeczek 
lub plakatów. Prowadzący każdego dnia prezentuje jedno 
prawo na pasku papieru i zachęca dzieci do „burzy mózgów”, 
podczas której wymyślają, w jaki sposób można je zilustro-
wać. Przedszkolaki wykonują książeczki lub plakaty różnymi 
technikami (np. rysunek, kolaż z  wykorzystaniem koloro-
wych gazet), a następnie podpisują obrazki paskami papieru 
z zapisanymi prawami.  Nauczyciel dzieli dzieci na kilka 
zespołów i każdemu wręcza jedno prawo zapisane na pasku 
papieru. Przedszkolaki odczytują prawo i zastanawiają się, 
jak mogą je zilustrować.

  Co do czego? – ćwiczenia klasyfikacyjne. Przyporządko-
wywanie pasujących zdjęć do ilustracji dzieci z  różnych 
stron świata. Jeśli liczba obrazków pozwoli, każdy z przed-
szkolaków może wylosować jeden i  zawiesić go na tablicy 
pod odpowiednim zdjęciem. Fotografie można także roz-
łożyć na dywanie – kto znajdzie pasujące skojarzenie, ten 
przypina je na tablicy. Zdjęcia można również wykorzystać 
podczas zabawy indywidualnej, do samodzielnego układa-
nia przez dzieci. 

powanie dokładnie według instrukcji prowadzącego. Jeśli 
wszyscy wykonają zadanie prawidłowo, stworzone obrazki 
będą do siebie bardzo podobne. Polecenia nauczyciela: Po-
łóżcie kartkę poziomo, czyli tak, żeby krótsze krawędzie były po 
bokach. Na dole kartki narysujcie długą leżącą kreskę, to będzie 
ziemia. Na środku stoi słoń, ma duży brzuch i nogi, głowę, trąbę, 
wielkie uszy. Z prawej strony znajduje się drzewo. Z lewej strony 
rośnie wysoka trawa. Na górze po lewej stronie świeci okrągłe 
słońce. Do elementów, które znalazły się na obrazku, należy 
przygotować podpisy do globalnego czytania (słońce, drze-
wo, trawa, słoń). Przedszkolaki samodzielnie odczytują ety-
kiety i przyklejają w odpowiedniej części pracy.

  Japoński wachlarz – rozwijanie sprawności manualnej; 
wykonywanie zadania według instrukcji.  Nauczyciel 
przygotowuje dla każdego dziecka kartę pracy (format A3, 
podzielona liniami na cztery poziome rzędy) ze szlaczkami 
(do rysowania po kropkach). Dzieci wypełniają kartę, a gdy 
praca jest skończona, prowadzący pomaga złożyć kartkę 
w  harmonijkę, tworząc wachlarz.  Przedszkolaki rysują 
dowolne szlaczki lub wzory kolorowymi kredkami w  czte-
rech poziomych rzędach, a następnie same składają kartkę 
w  harmonijkę według instrukcji nauczyciela. Po złożeniu 
harmonijki nauczyciel pomaga złożyć wachlarz na pół i skle-
ić dwa końce mocnym klejem. 

  Afrykański naszyjnik – mierzenie długości i przeliczanie 
(przekraczanie progu dziesiątkowego). Na środku stolika 
w  pudełku leżą grube rurki do napojów. Każde dziecko 
otrzymuje sznurek długości około 1 m oraz trzy kawałki 
rurek w różnych kolorach przyciętych na różne długości. 
Zadaniem dzieci jest przygotowanie kompletów po dzie-
sięć rurek w  kolorach i  rozmiarach wyznaczonych przez 
otrzymane wzory. Uczestnicy zabawy przykładają wzor-
cowe rurki i przycinają długie, a kiedy przygotują w sumie 
trzydzieści elementów, nawlekają je na sznurek według 
wzoru: krótki, dłuższy, najdłuższy itd. 

    Plakaty podróżnicze – usystematyzowanie wiedzy na 
temat mieszkańców różnych regionów świata. Nauczyciel 
przygotowuje materiały do wykonania plakatów tematycz-
nych. Powinny to być zdjęcia przedstawiające dzieci, ilustra-
cje z charakterystycznymi elementami strojów, potrawami 
i przedmiotami używanymi w danej grupie etnicznej, a tak-
że podpisy (można wykorzystać pomoce z  innych zabaw 
zawartych w  tym planie). Prowadzący dzieli uczestników 
na zespoły. Spośród wymieszanych materiałów zespoły 
wybierają elementy pasujące do ich plakatu. Przyklejają je 
do arkusza szarego papieru. Jeśli chcą, mogą dorysować 
skojarzenia, których zabrakło w  materiałach do wyboru. 
Na zakończenie zajęć grupy opowiadają o swoim plakacie. 
Dla ułatwienia nauczyciel może zadawać pytania: O kim ro-
biliście plakat? Gdzie żyją ci ludzie? Jaki panuje tam klimat? Czy 
mieszkańcy tego kraju mają jakąś charakterystyczną potrawę 
lub typowy dla ich regionu pokarm? W co się ubierają? Plakaty 
należy zawiesić w sali, by można było dorysowywać na nich 
kolejne zdobyte wiadomości.

  Sawanna – dyktando graficzne. Dzieci otrzymują kartkę 
papieru i zatemperowany ołówek. Ich zadaniem jest postę-

Każde dziecko może otrzymać wzorcowe rurki w innych ko-
lorach, aby naszyjniki nie były zbyt monotonne. Warto też za-
chęcić przedszkolaki do zaprojektowania własnej bransoletki 
z kawałków rurek, które zostaną po wykonaniu naszyjnika.

  Mam prawo do nietykalności osobistej – rozmowa 
w  oparciu o  treść ilustracji. Nauczyciel wiesza na tablicy 
obrazki przedstawiające naruszanie strefy osobistej dru-
giego człowieka. Rozmowa toczy się wokół uczuć, jakie 
towarzyszą dziecku, które nie potrafi się obronić przed na-
pastnikiem. Nauczyciel wyjaśnia, że strefa osobista to coś 
w rodzaju niewidzialnej tarczy, której bez pozwolenia nikt 
nie może przekroczyć. Prosi dzieci o pomoc w wymyśleniu 
pozytywnych zachowań, przeciwstawnych do przedstawio-
nych na ilustracji.
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  Afrykańskie rytmy – rozwijanie poczucia rytmu. Dzieci 
siadają w kręgu, nauczyciel rozdaje instrumenty perkusyj-
ne. Mogą to być różnego rodzaju instrumenty z drewna, pa-
tyczki oraz bębenki. Jako bębenki można też wykorzystać 
pudełka lub plastikowe miseczki. Dzieci po kolei rytmizują 
swoje imię, grając je na instrumentach. Pozostałe przed-
szkolaki powtarzają imię w podanym rytmie.

  „Kolorowe dzieci” – zabawa taneczna z wykorzystaniem 
chusty animacyjnej do piosenki (sł. Jerzy Bielunas, muz. 
Majka Jeżowska). Tekst piosenki znajdziesz na s. 34. Dzieci 
stoją dookoła chusty animacyjnej, trzymając uchwyty pra-
wą ręką. Wstęp: Dzieci idą w miejscu, ruszając chustą ryt-
micznie w prawo i w lewo. Zwrotka:  cztery kroki w prawą 
stronę, cztery kroki w lewą stronę;  krok w prawo, dostaw, 
krok w lewo, dostaw/x2;  wybrany przez nauczyciela ko-
lor: owinięcie się chustą, przy równoczesnym wejściu do 
środka czterema krokami i odwinięcie się wraz z wyjściem 
ze środka, również czterema krokami, pozostałe dzieci 
osiem kroków w miejscu;  powtórzenie figury nr 3 z wy-
branym innym kolorem. Refren:  chusta w  górę, chusta 
w dół, „wycieraczki”?/x2;  schowanie się pod chustę, wyj-
ście spod chusty/x2;  powtórzenie figury nr 5;  powtó-
rzenie figury nr 6. Przerwa: Dzieci kładą chustę na podło-
dze i dowolnie tańczą. Pod koniec przerwy chwytają chustę 
za te same uchwyty, które trzymały na początku.

stron świata. Schemat przeprowadzenia pracy plastycznej 
jest zawsze taki sam: prezentacja zdjęć z przykładami stro-
jów, omówienie materiałów, prezentacja wykonania pracy 
(na dywanie w kręgu), przejście do stanowisk pracy.

  Chińska czapka. Do wykonania pracy potrzebne są duże 
talerze papierowe (około 40 cm średnicy). Nauczyciel naci-
na każdy talerz do połowy i zaznacza na nim trójkąt, który 
zostanie podwinięty podczas montowania kapelusza (dzieci 
nie ozdabiają tego fragmentu). Kapelusz znacznie łatwiej 
ozdobić przed złożeniem gotowej formy. Do wykonania 
pracy można użyć następujących technik: malowanie far-
bami plakatowymi, rysowanie chińskich znaków czarną 
kredką pastelową, a później malowanie farbami akwarelo-
wymi, wyklejanie ryżem. Po wyschnięciu kapelusze są zwi-
jane przez nauczyciela i spinane za pomocą zszywacza. Jeśli 
mają być używane przez dzieci, można dokleić klejem na 
gorąco kawałek gumki.

  Hinduska bransoletka. Pracę można wykonać na dwa spo-
soby – z wykorzystaniem drucików kreatywnych i koralików 
lub plastikowych butelek i kolorowych włóczek. Wariant I: 
Dzieci nawlekają koraliki na druciki kreatywne, nauczyciel 
pomaga w zawiązaniu bransoletki. Z krótkich fragmentów 
drucika można dodatkowo zrobić „frędzle”, zawiązując je na 
bransoletce i nawlekając na nie koraliki. Wariant II: Z bute-
lek po wodzie o pojemności 0,5 l nauczyciel wycina obręcze 
i zawiązuje na nich kawałek grubej włóczki. Zadaniem dzieci 
jest owinięcie bransolety, którą pomaga zakończyć nauczy-
ciel. Po wykonaniu zadania można ozdobić bransoletę, na-
klejając na nią błyszczące cekiny.

  Meksykańskie ponczo. Nauczyciel wycina z szarego papie-
ru „koce” o długości 120 cm i szerokości 50 cm. Na samym 
środku wycina koło (o średnicy wystarczającej do przełoże-
nia głowy przez dziecko). Dzieci ozdabiają ponczo za pomo-
cą ścinków z papieru kolorowego. 

 Zabawy muzyczne

Aby wszystkie dzieci miały okazję zawinąć się podczas tańca 
w chustę, należy sprawdzić, ile kolorów się na niej znajduje. 
Jeśli cztery, podczas ostatniej zwrotki należy powtórzyć tylko 
pierwszą część układu – figury 1 i 2. Jeśli chusta ma sześć ko-
lorów, tańczą tylko figury 3 i 4. 

  Ruchome prawa – utrwalanie znajomości praw dzieci. Na-
uczyciel dzieli dzieci na kilka zespołów i  wręcza każdemu 
jedno prawo zapisane na pasku papieru (w razie potrzeby 
pomaga odczytać zdanie). Przedszkolaki przez chwilę przy-
gotowują się do odegrania scenki, po czym ją prezentują. 
Pozostali uczestnicy wskazują na plakacie (może to być 
plakat dołączony do numeru lub wykonany wcześniej przez 
dzieci), które prawo odgrywali aktorzy.

    Łamane prawa – elementy dramy. Prowadzący dzieli 
dzieci na sześć zespołów. Każdy zespół otrzymuje grafikę 
ilustrującą łamanie jednego z  praw dziecka. Zadaniem ze-
społów jest przedstawić scenkę tak, aby pozostałe dzieci 
odgadły, o które prawo chodzi.

 Zabawy teatralne

Po każdej scence warto porozmawiać o tym, co dzieci przedsta-
wiły oraz jak się czuły osoby, które grały role pokrzywdzonych. 

 Zabawy plastyczne i przestrzenne

  Stroje. W  ramach aktywności plastycznej nauczyciel pro-
ponuje dzieciom wykonanie elementów strojów z różnych 

Jeśli ponczo ma być używane, warto wzmocnić otwór na gło-
wę – okleić go dokładnie kawałkami papieru – ponieważ bez 
dodatkowego zabezpieczenia na pewno się rozerwie.

  Afrykańska maska. W  dużym talerzu papierowym na-
uczyciel wycina dwa otwory na oczy oraz nacina talerz do 
połowy i zaznacza na nim trójkąt, który zostanie podwinię-
ty podczas montowania maski (dzieci nie ozdabiają tego 
fragmentu). Maskę można pomalować lub okleić kolorowy-
mi papierami, ścinkami gazet, materiałem przyrodniczym. 
Można także użyć pasków bibuły do stworzenia włosów. 
Warto ozdobić maskę koralikami wciśniętymi w plastelinę. 
Po zakończeniu ozdabiania nauczyciel zwija maskę i  spina 
za pomocą zszywacza lub gorącego kleju. Aby maskę można 
było założyć, należy na wysokości otworów na oczy przy-
kleić klejem na gorąco kawałek gumki kapeluszowej.

 Zabawy i ćwiczenia ruchowe

  Na Dzikim Zachodzie – zabawy i ćwiczenia ruchowe z wy-
korzystaniem metody stacyjnej (opracowanie Dominika 
Góra). Poniższe propozycje bazują na elementach metody 
stacyjnej. Można je w  całości wykorzystać do organizacji 
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spartakiady sportowej podczas obchodów Dnia Dziecka 
lub zajęć z udziałem rodziców (wówczas należy zaangażo-
wać ich do pomocy). Spartakiadę prowadzi wódz Indian (to 
od niego pochodzą wszystkie zadania). Dzieci podzielone 
na grupy chodzą pomiędzy stacjami, gdzie umieszczone są 
opisy zadań. Za poprawne wykonanie zadania uczestnicy 
zdobywają dla swojej drużyny punkty (np. plastikowe na-
krętki, które gromadzą w płóciennym woreczku). Na każdej 
stacji można zdobyć trzy punkty: za wykonanie zadania, za-
angażowanie wszystkich dzieci oraz za doping i współpracę. 
Można przygotować dla przedszkolaków grupowe dyplomy 
za uczestnictwo w  zawodach. Konkurencje można także 
wykorzystać podczas codziennych zajęć, wykonując po-
szczególne ćwiczenia po kolei z całą grupą lub organizując 
zawody pomiędzy drużynami. 

Stacja I: Spacer wśród chmur – ćwiczenie równowagi. 
Howgh Indianie! Aby dowieść swej odwagi i  męstwa, musicie 
zdobyć orle pióro. Niestety, pióro znajduje się po drugiej stro-
nie przepaści, nad którą wisi bardzo niebezpieczny most. Jeśli 
wszystkim uda się przejść i nikt nie spadnie, zasłużycie na na-
grodę! Powodzenia! Opis stacji: Dzieci przechodzą po mo-
ście z odwróconej do góry nogami ławeczki gimnastycznej.

Stacja II: Polowanie – ćwiczenie sprawności manualnej. 
Howgh Indianie! Pora posiłku się zbliża, czas na polowanie. 
Waszym zadaniem jest zwinięcie lassa, w które złapana zosta-
ła wasza kolacja. Punkty zdobędziecie po wykonanym zadaniu. 
Powodzenia! Opis stacji: Do wykonania zadania potrzeba 
sznurka, maskotki i patyka. Na jednym końcu sznurka nale-
ży przywiązać niedużą maskotkę, a na drugim – patyk. Za-
daniem dzieci jest zwinięcie sznurka na patyk. Przedszkola-
ki powinny trzymać patyk obiema rękami i zwijać poprzez 
ruchy nadgarstków. Warto przygotować więcej stanowisk, 
aby zwijanie lassa przebiegało sprawnie.

Stacja III: Jajo kondora – bieg slalomem. Howgh Indianie! 
Musicie uratować ginący gatunek kondora. W  tym celu prze-
nieście jego ostatnie jajo w bezpieczne miejsce. Musicie to robić 
bardzo ostrożnie, żeby nie spadło i nie pękło. Jeśli wam się to 
uda, zdobędziecie nagrodę! Powodzenia! Opis stacji: Nauczy-
ciel przygotowuje slalom z pachołków, zaznacza linię startu, 
której nie można przekroczyć bez jaja. Dzieci po kolei prze-
chodzą slalom, przekazując sobie na linii startu jajo kondora. 
Może to być piłka, jajo styropianowe lub prawdziwe, ugoto-
wane jajo (dzieci będą się bardziej starać, myśląc, że zaraz 
może się rozbić).

Stacja IV: Rwący potok – ćwiczenia siłowe. Howgh Indianie! 
Na waszej drodze pojawił się rwący potok. Musicie go przejść. 
Wykorzystajcie w  tym celu tratwę, inaczej porwie was woda 
i zniesie nad wodospad. Punkty czekają po drugiej stronie! Po-
wodzenia! Opis stacji: Nauczyciel wyznacza brzegi rzeki: na 
trawniku (rozciągając sznurek pomiędzy pachołkami) lub 
na dywanie (naklejając taśmę malarską w  odpowiednich 
miejscach). Przygotowuje także „tratwę”, czyli plastikowe 
sanki w formie łódeczki, do których przywiązuje dwie dłu-
gie linki. Jedna linka służyć będzie do przeciągania dzieci na 
„tratwie”, a druga do zawracania pustej „tratwy” na pierwszy 
„brzeg”. Pierwsze dziecko w „tratwie” przeciąga nauczyciel, 
czekające osoby wciągają „tratwę” z  powrotem. Kolejne 
przedszkolaki przeciągane są przez te, które „przepłynęły” 
już „rzekę” (w razie konieczności z pomocą dorosłego).

Stacja V: W gnieździe grzechotników – ćwiczenie dużych 
grup mięśniowych. Howgh Indianie! Podczas podróży natrafi-
liście na gniazdo jadowitych węży. Musicie przejść ostrożnie po 
kamieniach oraz przez zarośla, aby nikt z was nie został ukąszo-
ny! Mam nadzieję, że uda wam się bezpiecznie przejść i zdobyć 
punkty. Powodzenia! Opis stacji: Nauczyciel rozkłada tor 
przeszkód z różnej wielkości krążków i obręczy gimnastycz-
nych tak, by zróżnicować sposób przechodzenia, np. wymu-
szając przeskoki lub chodzenie stopa za stopą oraz czwora-
kowanie. Dzieci nie mogą zejść z wyznaczonej trasy. 

Stacja VI: Celny strzał – ćwiczenie celności. Howgh India-
nie! Musimy sprawdzić waszą celność. Czy każdy z was potrafi 
trafić do tarczy? Najważniejsze to się nie poddawać, bo punkty 
czekają! Powodzenia! Opis stacji: Nauczyciel przygotowuje 
tarczę i plastikowy łuk ze strzałami. Dzieci po kolei strze-
lają do celu. Zamiast łuku można wykorzystać słomki do 
napojów i  papierowe kuleczki, których dzieci użyją jako 
dmuchawek.

Stacja VII: Przenoszenie łupu – zabawa z  elementem 
współzawodnictwa. Howgh Indianie! Właśnie upolowaliście 
wspaniałą zdobycz. Musicie czym prędzej przenieść ją do wioski. 
Jeśli zrobicie to szybko i sprawnie, zdobędziecie nagrodę. Powo-
dzenia! Opis stacji: Dzieci stają w kolejce. Pierwsza osoba 
trzyma oburącz maskotkę, którą podaje nad głową do tyłu. 
Ostatnia osoba w kolejce biegnie z maskotką na początek 
kolejki i  znów podaje ją do tyłu. Zabawa trwa, aż wszyscy 
będą mieli szansę rozpocząć podawanie zwierzyny.

 Zabawy w języku angielskim

(autor Natalia Łasocha, Anna Bogusz)

  Hello – zabawa na powitanie. Dzieci turlają piłkę do wybra-
nej osoby i wypowiadają zdanie: 

Hello, hello, hello!
I’m rolling the ball to... 

Na końcu podają imię wybranego kolegi, wstają ze swo-
jego miejsca i  starają się jak najszybciej przebiec dookoła 
wszystkich dzieci i usiąść na swoim miejscu, zaniwm kolega 
wywoła kolejną osobę. Jeśli komuś się to nie uda, na chwilę 
odchodzi z zabawy. 

  ”I have Got Freckles” – zabawa przy piosence. Dzieci po-
ruszają się w rytm piosenki. Na przerwę w muzyce wszy-
scy się zatrzymują, a  nauczyciel wydaje polecenie: Find 
someone who has… (long hair, brown hair, glasses, red skirt, 
blue trousers). Find someone who is... (a girl, a boy, short, tall). 
Zadaniem dzieci jest odnaleźć daną osobę i stworzyć z nią 
parę lub niewielki krąg (zależnie od liczby dzieci chraktery-
zujących się daną cechą). 

I Have Got Freckles
(sł. Natalia Łasocha, muz. Monika Majewska)

I have got freckles.
You have got red hair.
He is a boy, she is a girl.

I have got small eyes.
You have got big teeth.
It doesn’t matter where you live.
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She’s not my sister.
He’s not my brother.
But we, children like each other. 

  Do you know who I am? – zabawa doskonalącą spo-
strzegawczość. Na tablicy wiszą ilustracje przedsta-
wiające dzieci z  różnych stron świat. Nauczyciel na 
chwilę wciela się w wybraną postać z obrazka i opowia-
da o niej w pierwszej osobie: np. I am a boy/girl. I have 
black skin. I have brown hair. Po każdej wskazówce pada 
pytanie: Do you know who I  am? Zadaniem dzieci jest 
odgadnąć po jak najmniejszej liczbie wskazówek, o któ-
rą postać chodzi. 
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Zabawa może być przeprowadzana w formie rywalizacji. 
Zespół, który jako pierwszy odgadnie, o którą postać cho-
dzi, zdejmuje właściwy obrazek z tablicy. Wygrywa druży-
na, która po zakończonej zabawie ma więcej obrazków. 

    Portret pamięciowy – zabawa percepcyjna. Dzieci 
dobierają się w pary. Jedno losuje kolorową ilustrację 
chłopca lub dziewczynki (z poprzedniej zabawy), zwra-
ca uwagę na szczegóły dotyczące wyglądu postaci (ko-
lor oczu, włosów, skóry, kolor ubrania itp.), a następnie 
opisuje ją w języku angielskim drugiemu dziecku z pary, 
które pod dyktando wybiera szablon i koloruje portret 
pamięciowy dziecka, ewentualnie dorysowuje brakują-
ce elementy (np. glasses, freckles).

  ”Lost Objects” – zabawa z rymowanką. Dzieci powta-
rzają rymowankę, w  trakcie której przekazują sobie 
karty obrazkowe z przedmiotami należącymi do dzieci 
z  różnych stron świata. Kiedy rymowanka się kończy, 
osoba, która ma obrazek w ręce, musi umieścić je w od-
powiednim miejscu na mapie świata ( dla ułatwienia 
na mapie mogą być już przypięci przedstawiciele danej 
narodowości). Jeżeli dziecko ma problem z odnalezie-
niem właściciela, nauczyciel i  przedszkolaki naprowa-
dzają go, używając sformułowań: Put it on the top; Look 
left/right itp. 

Lost Objects
(Anna Bogusz)
Is it from the bottom, is it from the top 
or is it from the middle of the globe?
Where can we find it?
Show me that place
And the owner`s happy face. 

W trakcie zajęć warto dodatkowo sięgnąć 
po następujące pozycje czytelnicze:

Wiersze: M.Brykczyński „O prawach dziecka”.

Bajki i opowiadania: J. Krzyżanek „Dzieciaki 
z ulicy Tulipanowej, czyli prawa małych i dużych”; 
P. Stalfelt „Twoje prawa – ważna sprawa”.

 Zabawy w języku angielskim


