
Scenariusz zajęć: Justyna Borys 

1-5.06.2020 r. 

Święto wszystkich dzieci 
 

Witam i serdecznie pozdrawiam wszystkie dzieci. Życzę dużo słonecznych promyczków 

na uśmiechniętych buziach. Dużo niespodzianek i prezentów w tym radosnym dniu! ☺ 

 

 

 



 



 



 



 

 

 



Rozmowa na temat 

Dzieci samodzielnie redagują wypowiedzi na podstawie oglądanych zdjęć. Tym, które nie 

potrafią, można pomagać zadając pytania: 

• Kto przedstawiony jest na zdjęciach? 

• Czym zajmują się dzieci? 

• Jak wyglądają? 

• Czy wiesz, gdzie niektóre z nich mieszkają? 

Nauka piosenki „Kolorowe dzieci” Majki Jeżowskiej 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4 

Gdyby, gdyby moja mama 

Pochodziła z wysp Bahama 

To od stóp po czubek głowy 

Byłabym czekoladowa 

Mogłam przyjść na świat w Cejlonie 

Na wycieczki jeździć słoniem 

I w Australii mieć tatusia 

I z tatusiem łapać strusie 

Nie patrz na to i (jo) w jakim kraju 

Jaki kolor i (jo) dzieci mają 

I jak piszą na tablicy 

To naprawdę się nie liczy! 

Przecież wszędzie i (jo) każda mama 

Każdy tata i (jo) chce tak samo 

Żeby dziś na całym świecie 

Mogły żyć szczęśliwe dzieci 

Mogłam małą być Japonką 

Co ubiera się w kimonko 

Lub w Pekinie z rodzicami 

Ryż zajadać pałeczkami 

Od kołyski żyć w Tunisie 

Po arabsku mówić dzisiaj 

Lub do szkoły biec w Mombasie 

Tam gdzie palmy rosną w klasie 

Nie patrz na to i (jo) w jakim kraju 

Jaki kolor i (jo) dzieci mają 

I jak piszą na tablicy 

To naprawdę się nie liczy!… 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4


A teraz proponuję chwilę w egzotycznym klimacie. Przydadzą się pudełka plastikowe po 

lekarstwach, butelki po napojach, drobne kamyczki, ziarno (ryż, groch, mak). 

Do dowolnie wybranych pojemników wsypujemy ziarna. Zamykamy. I mamy gotowy 

instrument, wydający dźwięki, gdy nim potrząsamy. 

Wykorzystując wykonane przez siebie instrumenty zatańcz wg własnego pomysłu, 

wspomagając się filmem: 

https://www.youtube.com/watch?v=zjUpyWk19BU 

Naucz się poniższego wiersza: 

Jestem mała Kiem - an - fu. 

Szybko zrywam się ze snu. 

Na śniadanie zjadam ryż 

i do szkoły biegnę dziś. 

 

Tam się uczę pisać znaki. 

Każdy znak to wyraz jakiś. 

Znaków trzy tysiące jest, 

z góry w dół je piszę też. 

 

Chętnie słucham o swym kraju, 

Który słynie z samurajów. 

Wiem, że najcenniejszy w świecie 

pokój jest i radość dzieci. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zjUpyWk19BU


 



 

 

 



Buzie dzieci – chłopczyka i dziewczynki metodą origami 

Przypomnij, jakie znasz podstawowe figury geometryczne? 

(prostokąt, kwadrat, koło, trójkąt) 

W swoim otoczeniu odszukaj przedmiotów, które kształtem przypominają wymienione 

figury. 

Do wykonania będziemy potrzebować kartkę papieru kolorowego (barwionego tylko z 

jednej strony np. biało-brązową lub biało-czarną). Wykonaj buzię dzieci wg rysunku. 

Dorysuj dzieciom uśmiechnięte buzie. 

 

 



 

 

Pobaw się wesoło wg filmiku „Ćwiczenia z liczeniem w podskokach” 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg 

https://www.youtube.com/watch?v=bzboHM5GUzg

