
WITAJCIE PIRACI! 

Temat: ŻYCIE NA INNYCH KONTYNENTACH 



O KTÓRYM KONTYNENCIE BĘDZIE MOWA? 

 



  

AFRYKA 



PUSTYNIA - SAHARA 

 

Cel: dziecko poznaje krajobrazy charakterystyczne dla różnych rejonów 

świata 



NA PUSTYNI ŻYJĄ: 

 DROMADER – wielbłąd 

jednogarbny, wytrzymuje bez wody 

wiele dni 

Lis pustynny - 

FENEK 



 Sawanna – jedna z formacji trawiastych 

strefy międzyzwrotnikowej 



LEW 

ŻYRAFA 

Cel: dziecko rozróżnia i opisuje wybrane zwierzęta, 

zauważa charakterystyczne cechy, zwyczaje, sposób 

poruszania się, odżywiania 



ZEBRA 

SZYMPANS 



LASY TROPIKALNE 

 

Cel: dziecko potrafi zainspirować się obserwacją świata przyrody, muzyką, literaturą 



CIEKAWOSTKI O DZIECIACH Z AFRYKI 

Niektóre dzieci w Afryce mieszkają w chatach budowanych z trawy, które 
kształtem przypominają ule. Inne żyją w domach wykonanych z mułu, gliny i 
gałęzi, z dachem zrobionym z liści i słomy. Dzieci które mieszkają w Afryce 
często mają bardzo daleko do szkoły i droga do niej trwa kilkadziesiąt 
minut, a nawet więcej. Nie każde dziecko może się w niej uczyć. Bardzo 
wcześnie zaczynają pomagać rodzicom w obowiązkach. Tak jak Wy 
uwielbiają się bawić - kochają grać w piłkę nożną. 
 

Cel: zapoznaje się ze światem, kulturą i zwyczajami swoich rówieśników z innych krajów 

 

 

 

 



„KÓŁKO I KRZYŻYK” 

Cel: dziecko uczy się 

rozumieć, co oznacza 

wygrana i przegrana, 

uczy się samodzielnie 

konstruować gry  



Cel: dziecko respektuje reguły, 

ustalone zasady, uczy się 

rozumieć, co oznacza wygrana 

i przegrana 



POŁĄCZ ZAGADKI Z OBRAZKIEM 

 Jest królem, 
lecz nie w koronie, 
ma grzywę, 
choć nie jest koniem. 

 

 Zabawny zwierzak w paski, 

czasem mieszka w Afryce, 

czasem nas przeprowadza 

bezpiecznie przez ulicę. 

 

 Wielkie zwierzę, całkiem szare, 
a przy paszczy ma kłów parę. 
Długim nosem liście zrywa 
i trąbieniem się odzywa. 
Przy nim mały nawet koń, 
bo to jest ogromny …  

 

 

 Wśród zwierząt najdłuższą ma szyję, 

więc pewnie nie często ją myje. 

Na sierści ma plamy wzorzyste 

wprost z drzew zrywa liście soczyste. 

 

 

 Najodważniejszego 
przestraszyć by mógł. Ten zwierz, co na nosie, 
ma potężny róg. 
 

 
Cel: umie wypowiadać się i zadawać pytania na 
interesujące go tematy 

 

• Wielki ptak, lecz nie lata wcale, 

za to biega doskonale. 

Mówią, że ze strachu, 

chowa głowę w piachu. 

 

• Afrykański rekordzista w ziewaniu, 

gdy otwiera szeroko swą paszczę, 

to krokodyl, słoń, antylopa, 

hiena nawet z podziwu mu klaszcze. 

 

 



Cel: dziecko stara się liczyć 

po dwa, wspierając się 

liczeniem na palcach i 

innych liczmanach,  





AZJA 

 



Cel: dziecko zapoznaje się ze światem, kulturą i zwyczajami swoich rówieśników z innych 

krajów 

 







Cel: buduje uporządkowane, logiczne kilkuzdaniowe wypowiedzi na różne tematy, w zależności od 

sytuacji 

 





 

Cel: dziecko rozwija 

spostrzegawczość, 

dokonuje syntezy 

głoskowej 



 

Cel: dziecko czyta proste 

wyrazy, zbudowane na 

podstawie tych liter 



Cel: nabiera większej świadomości i 

kontroli nad własnym ciałem i 

wytrzymałością 



PIOSENKA 

PIOSENKA O PRAWACH DZIECKA – J. Kobyliński 
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4 

Cel:  samodzielnie i w grupie śpiewa poznane piosenki starając się dokładnie odtwarzać linię melodyczną i wyraźnie wypowiadać tekst 

 
Mam prawo żyć    /a 
Mam prawo być sobą  /d 
Czuć się bezpiecznie, wolną być osobą.  /G/C/E7 
Mam prawo kochać i kochanym być  /a/ d 
Nie można mnie krzywdzić, poniżać i bić.  / G/C/E7 
 
Dziecka prawa poważna sprawa  /a/d/G/C/E7 
Dziecka prawa to nie zabawa  /a/d/G/C/E7 
 
Mogę się śmiać 
Może się dziać pięknie 
Pragnę być zdrowy, rosnąć w swoim tempie. 
Mam prawo wybrać sam przyjaciół swych 
Nie można mnie zmuszać do uczynków złych. 
 
Mam prawo śnić 
Mam prawo być inny 
Mogę być słabszy lecz nie czuć się winny. 
Mam prawo śpiewać głośno kiedy chcę 
Mam prawo płakać cicho, gdy mi źle. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4


PIOSENKA „WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ” 

M. JEŻOWSKA 

 https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o 
Ach, co za smutas leje łzy 
Lalki w płacz, misiek zły 
O już się śmieje, nosek mu drży 
Deszczyk był a teraz wyschły łzy 
Niebo rozjaśnia się samo 
Mały uśmiech, jak tęcza 
Już dobrze, mamo! 
Wszystkie dzieci nasze są 
Kasia, Michael, Małgosia, John 
Na serca dnie mają swój dom 
Uchyl im serce jak drzwi 
Wszystkie dzieci nasze są 
Borys, Wojtek, Marysia, Tom 
Niech małe sny spełnią się dziś 
Wyśpiewaj marzenia, a świat 
Będzie nasz! 
Choć nie rozumiem mowy twej 
Czytam lęk, czytam śmiech 
Nuty nie kłamią, zbuduj z nich klucz 
Otwórz nim nieśmiałość naszych słów 
Ważny jest serca alfabet 
Ciepły uśmiech, jak słownik 
Jesteśmy razem! 
Wszystkie dzieci nasze są 
Kasia, Michael, Małgosia, John 
Na serca dnie mają swój dom 
Uchyl im serce jak drzwi 
Nie jesteś sam 
Nasza piosenka ciągnie za rękaw…  
 

https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o
https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o


PRACA PLASTYCZNO - KONSTRUKCYJNA „ZWIERZĘ”  

MIŁEJ ZABAWY  

 

Wybierz i wykonaj (jedną lub 

więcej) pracę plastyczną według 

wzoru z rolki po papierze. Potrzebne 

będą: rolka, kolorowy papier, nożyczki, klej, 

farby, flamastry, wycinanka, foremka do 

babeczek. Powodzenia  
FILMY: 

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

 https://www.youtube.com/watch?v=Qsfs07Hbp04 

https://www.youtube.com/watch?v=M62wtHL2n7g 

 

 

Cel: próbuje coraz dokładniej planować swoje 

czynności podczas działań plastycznych,  

angażuje się w utrzymanie porządku i czystości w 

swoim bliższym i dalszym otoczeniu 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZpHcxksoUvE
https://www.youtube.com/watch?v=ZpHcxksoUvE
https://www.youtube.com/watch?v=ZpHcxksoUvE
https://www.youtube.com/watch?v=ZpHcxksoUvE
https://www.youtube.com/watch?v=Qsfs07Hbp04
https://www.youtube.com/watch?v=Qsfs07Hbp04
https://www.youtube.com/watch?v=M62wtHL2n7g
https://www.youtube.com/watch?v=M62wtHL2n7g


KRZYŻÓWKA  
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