
DZIEŃ DZIECKA, PRAWA DZIECKA 

WITAJCIE PIRACI ! 
 GRUPA VI 

 



Tolerancja 
Tolerancja (od łac. tolerare = znosić, wytrzymywać) oznacza 

cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest 
poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, 

wierzeń, obyczajów. 

 

 

PRZYJRZYJ SIĘ ZDJĘCIOM I OPOWIEDZ JAK WYGLĄDAJĄ TWOI 
RÓWIEŚNICY    



DZIECI Z AZJI 



Domy na wodzie w Azji 



Dzieci z Chin… 

 





Dzieci z Afryki 
 



Zabawy dzieci z Afryki 

 



 



AMERYKAŃSKIE PRZEDSZKOLE 



ULUBIONE ZABAWY  

 



  
„DZIECIĘCE KODOWANIE” 

ODBIERZ SWÓJ PREZENT NA DZIEŃ DZIECKA. PORUSZAJ SIĘ ZA POMOCĄ KODU PODANEGO NA 
DOLE STRONY. POWODZENIA  

 
Cel: dziecko rozwija myślenie operacyjne 

 



Policz litery i sylaby w wyrazach, wpisz w tabelkę.  
Cel: dziecko dokonuje analizy sylabowo-głoskowej  

wyraz sylaba głoska 

mama 

  

    

tata     

dom     

zabawa     

brat     

siostra     

hamak     

rower     

trawa     

kot     



Cel: dziecko buduje uporządkowane, 
logiczne kilkuzdaniowe wypowiedzi na 
różne tematy  



  
„MÓJ PRZYJACIEL” 

NARYSUJ ZA POMOCĄ KREDEK SWOJEGO PRZYJACIELA  



MÓJ PORTRET 
NAMALUJ FARBAMI SWÓJ PORTRET 

 



MATEMATYCZNE ŁAMIGŁÓWKI  
Cele: dziecko rozwija myślenie logiczne, rozwiązuje zadania z treścią, doskonali umiejętność dodawania za pomocą liczmanów.  

Potrzebujemy: nakrętki po napojach 10 sztuk lub inne liczmany.  
Dziecko układa je zgodnie z treścią zadania i przelicza.  

1.Na placu zabaw było 3 chłopców, przyszedł  jeszcze Janek i  Marek.  

Ilu chłopców było razem na placu zabaw? 

 

2. Na karuzeli kręciło się 5 dziewczynek,  po chwili wsiadły jeszcze 4 dziewczynki. 

 Ile dziewczynek było na karuzeli razem? 

 

3. Na trampolinie skakało 10 dzieci.  Pani Ewa zawołała 6 dzieci  do siebie.  

Ile dzieci pozostało na trampolinie? 

 

4. W piaskownicy było 6 chłopców i 4  dziewczynki.  Ile dzieci było razem? 

 

5. Pani Zosia kupiła 9 piłek i schowała je do sali.  Na plac zabaw pożyczyła 5 piłek. Ile piłek zostało w sali? 



„ZADANIA DLA PIRATA”  

 
Cel: dziecko stosuje liczebniki główne oraz 

wykorzystuje liczmany lub inną reprezentację 
graficzną, przestrzega reguł potrzebnych w 

przeliczaniu  





RYSUNEK 

Weź białą kartę, połóż ją poziomo przed sobą. 

Na środku kartki narysuj dom. 

W prawym górnym rogu narysuj słońce. 

W prawym dolnym rogu narysuj cztery kwiaty. 

W lewym górnym rogu narysuj tęczę. 

W lewym dolnym rogu narysuj drzewo. 

I jak sobie poradziłeś/aś???   
Cel: dziecko orientuje się na kartce papieru 



„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. 
 

Pytania do wiersza:  
- Z czego śmiały się afrykańskie dzieci i 

dlaczego? 
- Gdzie mieszkają Eskimosi? 
 
Cel: dziecko słucha utworu, odpowiada na pytania, nabiera 
wprawy w wybieraniu najważniejszych informacji z 
wysłuchanego tekstu literackiego  



„Kolorowy pociąg” S. Daraszkiewicz 

Jedzie, jedzie pociąg dookoła świata, 
w barwnych chorągiewkach, kolorowych 
kwiatach. 
A w pociągu olbrzymia gromada, 
i na każdej stacji, ktoś jeszcze dosiada. 
Wsiadajcie pasażerki i pasażerowie, 
lecz niech każdy o sobie opowie. 
 
Ja jestem Murzynka, mam kręcone włosy, 
daję wam w podarku, dwa duże kokosy, 
a może nie wiecie, co to znaczy kokos? 
To palmowy orzech, co rośnie wysoko 
 
W niskim ukłonie, czoło chylę, 
mam dla was figi i daktyle. 
Przyjeżdżam do was na wielbłądzie, 
kto ma odwagę, niech wsiądzie. 
 
 
Mam dwie pałeczki zamiast łyżeczki 
i pałeczkami jem ryż z miseczki. 
Piszą pędzelkiem, sypiam na matach, 
a mój podarek - chińska herbata. 
 
Na zielonym stepie, stado wołów pasam, 
łapię dzikie konie, przy pomocy lassa. 
Lasso to jest długa, bardzo długa lina, 
a moja ojczyzna, zwie się Argentyna. 
 
 

Francja jest złota i zielona, 

Francja ma słodkie winogrona. 

Rodacy moi z tego słyną, 

że robią wino, dobre wino. 

 

Jedzie, jedzie pociąg dookoła świata, 

w barwnych chorągiewkach, w 

kolorowych kwiatach.  

Kolorowy pociąg wesoła muzyka, 

a więc proszę wsiadać, proszę drzwi 

zamykać. 

 

Już ruszył nasz pociąg i gwiżdże i mknie. 

Jak dobrze, jak milo, że zabrał i mnie. 

Śpiewamy piosenkę, bębenka nam brak, 

a koła wirują: tak, tak, tak, tak, tak. 
 
Cel: dziecko słucha utworu, odpowiada na pytania, 
nabiera wprawy w wybieraniu najważniejszych 
informacji z wysłuchanego tekstu literackiego  

 



Pytania do wiersza: 

• Jakiej narodowości dzieci wsiadały kolejno do 
pociągu? 

• Jak nazywają się kraje, z których pochodziły? 

• Kto pierwszy wsiadał do pociągu? 

• Kto ostatni? 

• Kto je ryż pałeczkami? 

• Jak spędza czas dziecko w Argentynie? 

• Z czego słynie Francja? 

• Czy wszystkie dzieci w Polsce są takie same? 

 



Zabawy ruchowe dzieci z różnych stron świata 

PAKISTAN - Rangoli 
Ta egzotyczna zabawa polega na tworzeniu barwnych kompozycji-obrazów na ziemi lub 
asfalcie. Narysujcie dowolny kształt lub wzór, łatwy do wypełniania. Może to być np. 
jakiś duży kwiat, fantazyjny domek czy mandala. Teraz należy „pokolorować” obraz 
barwnymi i niezwykłymi „wypełniaczami”: trawą, kamyczkami, płatkami kwiatów, 
listkami itp.  

GRECJA - Raz, dwa, trzy – Baba Jaga patrzy! 
Oczywiście po grecku tytuł tej gry brzmi zupełnie inaczej, jednak, ponieważ w Polsce 
popularna jest pod taką nazwą, to ją wykorzystajmy. W grze uczestniczy minimum trzy 
osoby. Jedna osoba to Baba Jaga. Stoi tyłem do pozostałych i woła: „Raz, dwa trzy, 
Baba Jaga patrzy”. W tym czasie (osoby) dzieci szybko biegną w jej stronę. Na słowo 
„patrzy” Baba Jaga odwraca się. Kto nie zdołał się zatrzymać w bezruchu, wraca na 
start, kto zaś pierwszy dotknie Baby Jagi, ten zajmuje jej miejsce. 

 
Cel: dziecko opanowuje nowe kombinacje ruchowe, rozwija sprawność fizyczną  



PIOSENKA „KOLOROWE DZIECI” – M. JEŻOWSKA 

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!…  

 

Cel: dziecko samodzielnie śpiewa poznane piosenki  

 

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


Po więcej zabaw zapraszamy na stronę internetową: 

https://mamotoja.pl/7-zabaw-z-roznych-stron-swiata,eksperymenty-i-zabawy-artykul,8737,r1p1.html 

Cel: dziecko opanowuje nowe kombinacje ruchowe, rozwija sprawność fizyczną  

Ćwiczenia gimnastyczne wg 
instrukcji 

MIŁEJ ZABAWY  
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