PROPOZYCJA ZAJĘĆ DLA 5-LATKÓW TEMAT TYGODNIOWY:
„Dzieci świata”

PONIEDZIAŁEK (1.06.2020r.)
Zadanie 1:
• Piosenka o prawach dziecka – wysłuchanie piosenki. Proszę o uważne wysłuchanie utworu,
która mówi nam o prawach dzieci na całym świecie. Poproszę was, żebyście podczas
słuchania postarali się zapamiętać, o jakich prawach dziecka śpiewają dzieci w piosence.
https://www.youtube.com/watch?v=Mudintn3BM4&list=RDMudintn3BM4&start_radi
o=1
• „Prawda – nieprawda” – zabawa ćwicząca logiczne myślenie. Rodzic wypowiada różne
zdania. Jeśli zdaniem dzieci zdanie jest prawdziwe, klaszczą, jeśli nieprawdziwe – tupią
nogami. Przykładowe zdania: – Nikt nie może mnie zmuszać do robienia złych rzeczy. –
Mogę zmusić kolegę, żeby grał ze mną w piłkę. – Nikt nie może czytać moich listów bez
pozwolenia. – Mogę bawić się tylko z kolegami, których wybierze (imię dziecka). – Mogę
uczyć się wszystkiego, co mnie zaciekawi. – Mam prawo do tajemnic i własnego zdania. –
Mogę bawić się tylko z koleżankami, które wybierze (imię dziecka). – Nikt nie może mnie
poniżać, krzywdzić i bić.
Zadanie 2:
• „Różnice” – zabawa z piłką, szukanie wyrazów przeciwstawnych. Rodzic rzuca piłkę do dziecka i
prosi o podanie przeciwieństwa do słowa, które wypowie, np. wysoki – niski, młody – stary, mały –
duży, chudy – gruby. Następnie dziecko przejmuje piłkę, wymyśla własne przymiotniki na określenie
cech zewnętrznych człowieka. Dziecko stara się podać przeciwieństwa.

Zadanie 3:
• Praca z KP4.26a – wypełnienie i omówienie kart wypełnionych przez dzieci na swój temat,
doskonalenie zdolności grafomotorycznych, budowanie wypowiedz
• Praca z KP4.25 – doskonalenie percepcji wzrokowej i zdolności grafomotorycznych, kodowanie

WTOREK (2.06.2020r)
Zadanie 1:



Obejrzyj filmik z linku. Przyjrzyj się uważnie czym się różnią dzieci z różnych stron
świata.
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0

Zadanie 2:
 Połącz w pary dziewczynkę i chłopca tego samego pochodzenia.- karta pracy

Zadanie 3:

• Praca z KP4.26b – wykonanie kart pracy na temat samego siebie, dzielenie się z innymi
informacjami o sobie.


Pokoloruj obrazek. Postaraj się aby znajdujące się na obrazku dzieci były różnych
narodowości.

ŚRODA (3.06.2020r.)
Zadanie 1
„Dzieci świata” – rozmowa na temat wiersza Wincentego Fabera pod tym samym tytułem.
"Dzieci świata" Wincenty Faber
W Afryce w szkole na lekcji,
Śmiała się dzieci gromada,
Gdy im mówił malutki Gwinejczyk,
Że gdzieś na świeci śnieg pada.
A jego rówieśnik Eskimos,
Tez 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.

Rozmowa na temat wiersza: Z jakich stron świata pochodziły dzieci z wiersza? Dzieci starają się podać
nazwy narodowości. Dzieci przy pomocy rodzica pokazują na mapie świata lub globusie skąd
pochodziły dzieci. Z czego śmiały się afrykańskie dzieci? W co nie uwierzyli Eskimosi? Co łączy
wszystkie dzieci na świecie?

Zadanie 2:
• „Mój portret” – dzieci przeglądają się w małych lusterkach, zwracając uwagę na kolor włosów, oczu,
uczesanie, cechy charakterystyczne (pieprzyk). Wymyślają i pokazują w lusterku różne miny
wyrażające radość, smutek, strach, zdziwienie, złość. N. omawia sposób wykonania portretu (dzieci
będą rysować tylko głowę i ramiona). Wyróżnia z dziećmi części głowy, twarzy, szyję, ramiona.
Dzieci rysują swoje portrety kredkami świecowymi na okrągłych kartonach (z kartonu A4 wycinamy
jedno duże koło). Gotowe portrety podpisują swoim imieniem samodzielnie lub przy pomocy N.

Zadanie 3:
• Praca z KP4.27b – budowanie wypowiedzi, doskonalenie zdolności grafomotorycznych, poszerzanie
wiedzy ogólnej, szukanie wspólnych zabaw i zajęć dla dzieci z różnych stron świata. Rodzic pyta
dzieci: Co łączy dzieci na całym świecie? Gdyby wyjechały teraz do innego państwa, co mogłyby robić
wspólnie z dziećmi z innych krajów?

CZWARTEK (4.06.2020r.)
Zadanie 1:
• „Polubić różnice” – nauka wierszyka Dominiki Niemiec połączona z wykonaniem rysunku. Dzieci
mają za zadanie narysować kolegę lub koleżankę, który jest inny / która jest inna od nich. Do
wykonania rysunku używają pasteli olejnych, kredek lub farb. Podczas rysowania uczą się na pamięć
wierszyka.
Polubić różnice
Dominika Niemiec

Choć ktoś jest inny, inne ma zdanie,
inny ma wygląd albo ubranie,
mieszka w innym miejscu, je co innego,
bawi się inaczej – może być twym kolegą.
Wystarczy tylko, że go zaakceptujesz,
a te różnice polubić spróbujesz.

Zadanie 2:
„Piniata” – wspólne przygotowanie piniaty na kolejny dzień. Do stworzenia piniaty są potrzebne:
balon, miska, woda i mąka, gazety. Rodzic nadmuchuje balon, a dzieci w tym czasie drą gazety na
kawałki. Rodzic łączy mąkę i wodę tak, by miały konsystencję śmietany. W ten sposób tworzy klej.
Dzieci maczają kawałki gazet w kleju i przyklejają do balona. Najlepiej obkleić balon trzema
warstwami gazet. Przy końcówce balona powinien pozostać otwór. Piniatę należy pozostawić do
wyschnięcia w ciepłym miejscu. Potrzebne będą: balony, miska, woda, mąka, gazety, kolorowe
bibuły

Zadanie 3:
Posłuchaj piosenki Majki Jeżowskiej „Wszystkie dzieci nasze są”. Spróbuj nauczyć się
piosenki.

https://www.youtube.com/watch?v=3LTFPS_-57A

PIĄTEK (5.06.2020r.)
Zadanie 1: .
Zabawa z rodzicami lub starszym rodzeństwem
„Ciepło – zimno” – zabawa z Liberii (Afryka). Jedna osoba chowa jakiś przedmiot i daje
wskazówki pozostałym – w wersji polskiej słowami: „ciepło”, jeśli dana osoba zbliża się do
przedmiotu, lub „zimno”, jeśli się od niego oddala; w wersji z Liberii miejsce ukrycia
przedmiotu sygnalizuje się nie słowami, ale klaskaniem z różnym natężeniem, w zależności
od odległości kryjówki.

Zadanie 2:
„Kończenie piniaty” – Rodzic wrzuca do balonu cukierki. Dzieci ozdabiają piniatę w dowolny sposób,
np. paskami z bibuły. Doklejają jej oczy, nos i buzię.

Zadanie 3:
• Praca z KP4.28 – doskonalenie zdolności grafomotorycznych i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
percepcji wzrokowej, odwzorowanie.

