
Czerwiec, tydzień 1 Niby tacy sami, a jednak inni
Dzień 3 Zabawy w liczenie

Cele główne
• zapoznanie z kulturą innych krajów,
• rozwijanie umiejętności rachunkowych,
• rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
• rozwijanie sprawności fizycznej.
Cele operacyjne
Dziecko:
• omawia wygląd dzieci różnych ras i narodowości, dzieli słowa na sylaby,
• przelicza na palcach, posługując się liczebnikami głównymi w zakresie 5 i więcej,
• uważnie obserwuje i słucha poleceń N.,
• czynnie uczestniczy w ćwiczeniach ruchowych.

1.  Zabawa rozwijająca słuch fonematyczny Imieninowe echo.
Piłka.
R. rzuca piłkę do wybranego dziecka i jednocześnie wymawia sylabę np. ma. Dziecko odrzuca
piłkę, wypowiada tę samą sylabę i kończy słowo, mówiąc imię  rozpoczynające się na tę sylabę np. 
Ma-te-usz. Następnie dzieci podają inne imiona na podaną sylabę, np. Mar-ta, Mal-wi-na. 
Przykłady innych sylab: Zo-, Le-, Ku-.
R. podaje także obcobrzmiące imiona, np. Bruno, Zoja, Milana.
•• Zabawa rozwijająca spostrzegawczość Kto ma zabawkę?
Dowolna zabawka.
Dziecko odwraca się tyłem. R. chowa  dowolną zabawkę, np. maskotkę. Kiedy dziecko się odwróci 
R. rytmicznie klaszcze – cicho, gdy szukający jest daleko od zabawki, oraz głośno, gdy zbliża się 
do zabawki.
•• 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.
2. Skąd jesteśmy i ile mamy lat? – zajęcie matematyczne.
•  •   Karta pracy, cz. 2, nr 56   lub   załącznik nr.1  
Dzieci:
−− oglądają obrazki i mówią o tym, co na nich widzą,
−− mówią, w co ubrane są dzieci z różnych krajów,
−− liczą palce, które pokazują dzieci,
−− mówią, ile lat mają: Ada, Paloma , Diego i Kazuo,
R. kontynuuje rozmowę na temat obrazków. Pyta dzieci:
−− Jakie są dzieci na całym świecie?
−− Co to znaczy, że dzieci na całym świecie są takie same?
−− Co najbardziej dzieci lubią robić?
R. opowiada o krajach, z których pochodzą dzieci przedstawione na obrazkach. Przekazuje
ciekawostki na temat kultury tych narodów. 
•• Zabawa ruchowa Bawimy się razem.
https://soundcloud.com/user-956760406/2-nagranie-spokojnej-melodii
 nagranie spokojnej melodii.
R. włącza nagranie spokojnej melodii. Dzieci wykonują własne improwizacje taneczne. Podczas
przerwy w muzyce, w zależności od tego, ile palców pokaże R., tworzą kilkuosobowe
grupki dzieci, które się ze sobą bawią – stają w kółeczkach i krążą po kole. R. podchodzi do

https://soundcloud.com/user-956760406/2-nagranie-spokojnej-melodii


każdej grupki i głośno liczy, czy dzieci wykonały zadanie poprawnie  ( do tej zabawy można użyć   
maskotki)
•• Zabawa dydaktyczna Kartka z albumu.
 obrazki przedstawiające pary dzieci (chłopca i dziewczynkę) z Polski, Japonii,
Francji i Hiszpanii  itp. ubranych w tradycyjne stroje   (załącznik nr 2)  
a)Dzieci dobierają najpierw w pary chłopców i dziewczynki w strojach z tego samego kraju. 
Następnie zastanawiają się, jakiej narodowości są te dzieci.
b)Dzieci oglądają ilustracje –dzieci i ich domy, następnie omawiają wygląd dzieci a także domów---
     (załącznik nr 3)
Następnie doprowadzają dzieci do ich domów--- (załącznik nr.4)
Na koniec R. przyczepia napis  Dzień Dziecka (dzieci czytają globalnie).
Warto, by R. odtworzył dzieciom nagranie wypowiedzi w języku angielskim i poinformował,
że jest to najbardziej popularny język na świecie, a następnie zaproponował dzieciom
zabawę w tym języku.
•• Zabawa podsumowująca O kim mówię?
Obrazki z karty pracy, cz. 2, nr 56.
R. rozkłada obrazki przedstawiające dzieci z różnych krajów. Opisuje wygląd wybranego
dziecka z obrazka i podaje jego imię, dzieląc słowo na sylaby, np. A-da, Pa-lo-ma, Die-go,
Ka-zu-o. Dzieci wypowiadają imię w całości, a następnie klaszczą tyle razy, z ilu sylab składa
się to imię.
3. Zestaw ćwiczeń ruchowych .
Dla każdego dziecka po jednym woreczku i po jednej szarfie lub wstążce, tamburyn.
•• Zabawa orientacyjno-porządkowa Do domu.
Dzieci układają z szarf i formują na podłodze koła (domy), w pewnych odległościach od
siebie, a następnie siadają w ich środku skrzyżnie. R. przypomina o przyjmowaniu prawidłowej
postawy (proste plecy). Kiedy R. gra na tamburynie, dzieci spacerują, a na przerwę
w grze – wracają do swoich domów.
•• Ćwiczenie dużych grup mięśniowych – Przebieramy się.
Szarfy leżą na podłodze – to ubranie. Dzieci stają w ich środku. Następnie, chwytając oburącz,
przeciągają szarfę przez całe ciało od dołu do góry. Ćwiczenie można kilkukrotnie powtórzyć.
•• Ćwiczenie mięśni grzbietu – Podnieś patyk.
Dzieci leżą na brzuchu, a szarfy – patyki – przed nimi. Następnie dzieci chwytają szarfy za
ich końce i lekko unoszą ręce, bez zginania w łokciach. Aby utrudnić zadanie, dzieci mogą
jednocześnie wykonywać ruchy rękami na boki.
•• Ćwiczenie z elementem rzutu do celu – Rzut workiem.
Dzieci stają na linii utworzonej z szarfy i starają się trafić woreczkami do celu – utworzonego
również z szarfy rozłożonej na podłodze.
•• Zabawa ruchowa z elementem skoku – Skok.
Szarfy leżą na podłodze. N. gra rytmicznie na tamburynie, dzieci maszerują. Na hasło R.: Skok!
, dzieci wskakują do środka szarf i radośnie skaczą (nie przekraczając linii). . ponownie gra
na tamburynie, dzieci maszerują.
•• Ćwiczenia stóp – Sprzątamy.
R. rozkłada na podłodze 4–6 szarf i formuje je w kształt koła w dużej odległości od siebie.
Wokół szarf rozkłada woreczki. Dzieci siadają z lekko ugiętymi nogami i rękami opartymi za
sobą, wokół szarf. Ich zadaniem jest złapać woreczek palcami stóp i umieścić go w szarfie.
•• Ćwiczenie uspokajające – Zakończenie zajęć.
Dzieci spacerują w różnych kierunkach, w rytmie wygrywanym przez R. W rękach trzymają
szarfy a na głowach mają woreczki. Kolejno odkładają szarfy i woreczki we wskazane przez
R. miejsce.



                                           Zajęcia popołudniowe
 • Rozegranie popularnej gry planszowej Chińczyk przez chętne dzieci.

Gra planszowa Chińczyk.
R. zapoznaje dzieci z zasadami gry w popularną grę planszową. Zachęca do przestrzegania
obowiązujących zasad, sprawnego przeliczania oczek na wyrzucanej kostce i pól na planszy.
Wspólna gra dzieci, rodziców i rodzeństwa.
•• Zabawy ruchowe przy wierszu Bożeny Formy.
Bębenek dla R.
Dzieci stają w kole, zwrócone twarzą do środka koła. R. staje w środku i czyta wiersz, jednocześnie
pokazuje ruchy, jakie dzieci wykonują. R. powtarza wierszyk i zachęca dzieci, by
również go powtarzały.
Tekst wiersza: Dzieci:
Tańczyć wszyscy lubimy, -----poruszają biodrami, naśladując taniec,
duże koło robimy.------------- podają sobie ręce,
Teraz głośno tupiemy tupią,
klaskać dobrze umiemy. ------klaszczą,
Wiemy, co to jest koło,--------- rozpoczynają marsz po okręgu koła,
w nim idziemy wesoło.--------- w dalszym ciągu maszerują, klaszcząc,
Na bębenku gra mama, R-----. uderza w bębenek,
zatańczymy dziś dla niej.------- podają sobie ręce w parach i wykonują obrót
w małych kołach.
•• Zabawa ruchowa z elementem równowagi Spacer z krążkiem.
Dla każdego dziecka krążek.
R. rozdaje dzieciom kolorowe krążki. Wyznacza linię startu i mety. Dzieci ustawiają się w szeregu
na linii startu. Kładą sobie na głowie krążek i kierują się w stronę mety. Uważają, aby
krążek nie spadł na podłogę. Wygrywa dziecko, które pierwsze dotrze do mety.



Załącznik nr 1



  Załącznik nr.3                                                                                                                                                                                                                      



Załącznik nr 4


