
Czerwiec, tydzień 1 Niby tacy sami, a jednak inni
Dzień 1 Dzieci takie jak my

Cele główne
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania opowiadania,
• dostrzeganie i szanowanie odmienności innych dzieci,
• rozwijanie aktywności badawczej,
• zachęcanie do radosnego eksperymentowania i wyciągania wniosków.
Cele operacyjne
Dziecko:
• słucha z uwagą treści opowiadania i odpowiada na pytania,
• szanuje odmienność innych dzieci, wykazuje się tolerancją,
• eksperymentuje podczas zabaw z wodą i piaskiem,
• określa wybrane właściwości fizyczne piasku i wody.
1.   Wykonanie gazetki tematycznej. Rozmowa na temat obchodów   Międzynarodowego Dnia  
Dziecka  .  
Czasopisma, katalogi, dla każdego dziecka nożyczki.
Dzieci wycinają z czasopism i katalogów kolorowe ilustracje przedstawiające dzieci różnych
narodowości, w różnych sytuacjach. Prowadzą swobodne rozmowy na temat obrazków.
Określają wygląd dzieci i ich emocje. Zastanawiają się, dlaczego dzieci bywają smutne
i wesołe. Z pomocą R. wykonują gazetkę tematyczną.
R. pyta dzieci:
−− Jak obchodzi się Dzień Dziecka w Polsce?
−− Kogo i czym się obdarowuje w dniu tego święta?
Chętne dzieci wypowiadają się. N. informuje dzieci o organizowanej dla nich, w związku
z tym świętem, zabawie w ogrodzie.
2.   Słuchanie piosenki „  Jesteśmy dziećmi”  . Rozmowa na temat tekstu piosenki.
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ

Tekst piosenki:

1. Czy jesteś z Afryki,
Czy też z Ameryki,
Nie jest ważne gdzie mieszkamy,
Bo jesteśmy tacy sami.

Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości!
Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości!
Chcemy by często tulono nas
I żeby miło płynął nam czas.

2. Czy mówisz po polsku,
Czy też po japońsku,
Wszyscy dobrze rozumiemy,
Czego tak naprawdę chcemy.

Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości!
Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości!
Chcemy by często tulono nas
I żeby miło płynął nam czas.

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ


R. zadaje pytania dotyczące zawartych w piosence treści:
−− O czym opowiada nasza piosenka?
−− Jak wyglądają dzieci żyjące w innych częściach świata?
----W jakich częściach świata mieszkają dzieci i jak się nazywają?
−− Co wspólnego ze sobą mają dzieci na całym świecie?
----Czego oczekują dzieci ?
Zestaw zabaw ruchowych ~~ dla chętnych
•• Zabawa ruchowa z elementem podskoku Wspólne zabawy.
nagranie skocznej melodii w żywym tempie.
https://soundcloud.com/user-956760406/5-nagranie-skocznej-muzyki
Dzieci biegają po całej sali, podskakując z nogi na nogę. Na pauzę w muzyce dobierają się
dwójkami i podskakują z radości. Podczas kolejnej pauzy dobierają się trójkami, a następnie
czwórkami.
 • Zabawa ruchowa Stajemy przy Oli.

 nagranie skocznej melodii w żywym tempie.
Dzieci biegają w rytm muzyki w jednym kierunku, zwracając uwagę, aby się nie potrącać.
Na pauzę w muzyce R. wypowiada głośno imię wybranego dziecka. Dzieci gromadzą się
przy tej osobie i stają w kole. R. powtarza zabawę kilka razy. Za każdym razem wymawia
imię innego dziecka.
•• Zabawa ruchowa z elementem czworakowania Dookoła.
Tamburyn.
Dzieci swobodnie maszerują, podskakują, biegają po sali w rytm uderzeń tamburynu. Na
przerwę w muzyce zatrzymują się i na czworakach wykonują jedno okrążenie wokół wskazanego
przez R. przedszkolaka, który siada na dywanie. Następnie wstają i zabawa powtarza
się. Podczas kolejnych pauz R. wybiera inne dzieci, wokół których poruszają się pozostali.
•• Zabawa ruchowa Na cztery i na dwa.
Bębenek.
Dzieci stają w kole. Przy dźwiękach bębenka maszerują po obwodzie koła, licząc do czterech.
Na dwa – dzieci klaszczą w dłonie, na cztery – tupią nogą.
3. Inni, a tacy sami – słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Język migowy.
•• Słuchanie opowiadania Agaty Widzowskiej Język migowy.
Książka (s. 74–75) dla każdego dziecka   załącznik nr 1

Dzieci siadają na dywanie. N. rozdaje książki i zaprasza do wysłuchania opowiadania. Czytając
opowiadanie, prezentuje ilustracje do niego.
Od samego rana Ada przygotowywała się na spotkanie z nową koleżanką, Kasią. Okazało się,
że tata Kasi jest bardzo zdolnym architektem i będzie pracował w tym samym biurze co tata Ady
i Olka. Obie rodziny umówiły się w małej kawiarence w galerii, tuż obok bawialni dla dzieci. Ada
bardzo lubiła poznawać nowe osoby i rozmawiać z nimi o tym, w co lubią się bawić. Tym razem
Ada była szczególnie przejęta spotkaniem, bo dowiedziała się od rodziców, że Kasia nie słyszy.
– Na żadne ucho? – dopytywała się Ada. – Ani troszeczkę?
– Ani troszeczkę.
– To jak my się będziemy bawić?
– Jestem pewna, że znajdziecie na to sposób – uśmiechnęła się mama.
Ada próbowała zatykać sobie uszy i prosiła Olka, żeby coś do niej mówił.
– Mam fajną siostrę – powiedział Olek.
– Co mówisz? – spytała Ada.
– Moja siostra jest najlepszą siostrą na świecie!
– Ecie-pecie? Nic nie rozumiem… Tej Kasi musi być bardzo trudno – stwierdziła Ada.
W galerii panował gwar. Z głośników płynęła muzyka, w bawialni słychać było piski i śmiech
rozbawionych dzieci. Obie rodziny przywitały się słowami „dzień dobry” i podały sobie ręce. Ada

https://soundcloud.com/user-956760406/5-nagranie-skocznej-muzyki


stanęła naprzeciwko Kasi i nie wiedziała, czy ma coś powiedzieć, czy nie. Przecież Kasia i tak nie
usłyszy. Jednak dziewczynka uśmiechnęła się i rękami zrobiła przyjazny gest. Ada zrozumiała,
że to jest powitanie, i odpowiedziała takim samym gestem. Potem Kasia wskazała bawialnię
i dziewczynki pobiegły razem na zjeżdżalnię. Po chwili radośnie nurkowały w basenie z kolorowymi
piłeczkami. Kasia układała z rąk różne znaki, a Ada próbowała odgadnąć ich znaczenie.
Gdy chciała zająć się rysowaniem i kolorowaniem, Ada od razu zrozumiała, o co chodzi. Wspólnie
narysowały słonia z wielkimi uszami, a na tych uszach namalowały wszystko, co symbolizuje
dźwięki: ptaki, trąbkę, gitarę, śpiewającą panią, a nawet samolot odrzutowy. Potem bawiły się
w teatrzyk dłoni i okazało się, że palcami można pokazać wiele rzeczy. Czasami Ada się myliła
i nie potrafiła czegoś zrozumieć, ale to było bardzo zabawne. Jak wiele można powiedzieć, nie
używając słów!
Wieczorem Ada wciąż rozmyślała o Kasi i o tym, jak wspaniale się z nią bawiła. Tata powiedział
córeczce, że osoby niesłyszące porozumiewają się językiem migowym.
– Czy ja też mogę się nauczyć tego języka? – zapytała Ada.
– Oczywiście. A teraz zgadnij, co chcę ci przekazać – tata przytulił Adę i pocałował ją w czoło.
– Dobranoc i kocham cię! – zawołała Ada i odpowiedziała tym samym gestem. – Zrozumiałeś,
tatusiu?
Tata uśmiechnął się i pokiwał głową. Miłość nie potrzebuje słów.
•• Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce.
Książka (s. 74–75) dla każdego dziecka.
R. zadaje pytania:
−− Jak nazywa się język, którym porozumiewa się Kasia?
−− Jakbyście się czuli, gdybyście nie słyszeli tego, co ktoś mówi?
−− Spróbujcie, jak Ada, zatkać uszy i sprawdzić, czy rozumiecie, co mówi kolega/koleżanka.
R. kontynuuje rozmowę. Wyjaśnia dzieciom znaczenie pojęcia tolerancja.
Tolerancja to poszanowanie odmienności innych, ich wyglądu, sposobu komunikowania
się, wiary, kultury itd.
pomocą do rozmowy będzie tablica edukacyjna~~~~ folder „Tablica”
Proponuję  obejrzenie filmu edukacyjnego pt. „Urodziny Maćka, czyli krótka historia o tolerancji”
•• Zabawa Wiem, kim jesteś.
Opaska na oczy.
R. prosi dzieci o ustawienie się w rzędzie. Wybiera chętne dziecko, prosi, by dokładnie przyjrzało
się stojącym rówieśnikom, następnie zakrywa mu oczy opaską. Z pomocą R. dziecko
podchodzi do wybranej osoby z rzędu i za pomocą dotyku stara się rozpoznać kolegę lub
koleżankę. Podaje jej/jego imię.
•• Zabawa ruchowo-pantomimiczna Wiem, co chcesz pokazać.
Dzieci stają w parach, jedno dziecko pokazuje czynność, drugie je naśladuje. Dzieci pokazują
sobie nawzajem – ruchem ciała, gestem i mimiką – różne czynności wymieniane przez N., np.
powitanie się, czesanie, bieganie, mycie się, pomaganie, pocieszanie, niezgodzenie się na
coś, zastanawianie się, okazanie zdziwienia itp. Pozostałe dzieci odgadują, co to dziecko/
dzieci chciało przekazać innym (o czym poinformować).
4. Letnie zabawy z wodą i piaskiem – zajęcia badawcze.
•• Wprowadzenie.
 nagranie różnych odgłosów: morze.
https://www.youtube.com/watch?v=YMkM5-RWYaU
https://www.youtube.com/watch?v=5CS_sySo-aU

R. zaprasza dzieci do wybrania się w wyobraźni w pewne miejsce. Dzieci kładą się na dywanie,
zamykają oczy. Wsłuchują się w dobiegające dźwięki~~ nagranie szumu morskich fal.
 Dzieci wypowiadają się~~ w jakim miejscu można usłyszeć szum morskich fal. 

https://www.youtube.com/watch?v=5CS_sySo-aU
https://www.youtube.com/watch?v=YMkM5-RWYaU


R. wspomina o zbliżających  się wakacjach, pobycie nad morzem i zabawach z piaskiem i wodą. 
Prosi dzieci o wymienienie ulubionych zabaw z piaskiem i wodą.
•• Zabawy badawcze z wodą i piaskiem.
3 miski z wodą, papierowe łódeczki, słomki do napojów, kilka tac z piaskiem, ręcznik papierowy.
 Dzieci:
I puszczają papierowe łódeczki w misce z wodą i dmuchają na nie,
II lekko uderzają dłonią o powierzchnię wody,
III dmuchają w wodę przez słomki,
IV na tacach z piaskiem rysują palcem różnego rodzaju kreski i fale, stawiają
kropki. Poruszają tacami, wyrównując powierzchnię piasku i rysują ponownie.
Dzieci eksperymentują kolejno na wszystkich stanowiskach.
•• Podsumowanie doświadczeń.
Dzieci omawiają wrażenia, opisują, jaka jest woda i piasek, jakie dźwięki można za ich pomocą
wytworzyć (np. pluskanie i bulgotanie, przesypywanie).
•• Zabawa Wodny masaż.
 nagranie melodii o zróżnicowanym tempie.
https://soundcloud.com/user-956760406/1-nagranie-melodii-o-zmiennym

 Dzieci, w rytm muzyki, rysują palcem na plecach kogoś z rodziny zgodnie z instrukcją , kropki, 
kreski pionowe, poziome, linie faliste, stukają opuszkami palców itp. Na koniec masażu potrząsają 
dłońmi, tak jakby
strzepywały wodę z rąk.
5. Po wspólnych zabawach i zajęciach ,  proponuję naukę tańca z rodzicami i rodzeństwem.  

 https://www.youtube.com/watch?v=OmAZquWgp9A

     

                                           Zabawy popołudniowe

    Zabawa ze światłem i cieniem.
Lampka, mazak, ciemne kredki lub flamastry, karton i wizytówka z imieniem dla każdego
dziecka.
R. umieszcza na ścianie karton i włącza lampkę. Chętne dziecko zajmuje miejsce przy ścianie
tak, aby jego głowa znajdowała się na wysokości kartonu. R. zaznacza na kartonie profil
dziecka, wykorzystując cień rzucany na arkusz papieru. Dzieci na odwrocie kartonu przyklejają
swoją wizytówkę. Zamalowują kontur swojego profilu ciemnym kolorem. R. wyjaśnia
znaczenie słowa profil.

Załącznik nr 1
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