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                                     TOLERANCJA 
                                 ( JESTEŚMY TACY SAMI)

   -Kształtowanie postawy szacunku, tolerancji i akceptacji wobec odmienności innych, 

Dziś proponuję z dziećmi porozmawiać o tolerancji. Rodzic pyta dziecko, 
czy wie, co oznacza słowo tolerancja. W razie potrzeby, wyjaśnia jego

znaczenie, tłumacząc, że tolerancja polega na akceptowaniu inności jakiejś
osoby: przyjmujemy ją taką, jaka jest, nawet jeśli ma inny kolor skóry,

inaczej wygląda czy się ubiera inaczej niż my. Wtedy, gdy ludzie
wzajemnie sobie pomagają, troszczą się o siebie i są dla siebie dobrzy –
dziecko kilkakrotnie ma za zadanie powtórzyć słowo tolerancja – dzieląc

je rytmicznie (na sylaby)

Oglądamy wspólnie zdjęcia dzieci z różnych stron świata zamieszczone 
poniżej, można posłuchać piosenki M. Jeżowskiej pt: „Kolorowe dzieci” 
dostępnej na You Tube.
 Tłumaczymy dziecku, że inny nie znaczy gorszy. Dziecko, które żyje w 
Afryce ma inny kolor skóry, inne zwyczaje, inaczej się ubiera ale to nadal 
jest to dziecko, które podobnie jak ty  lubi się bawić. Pytamy dziecko: Jaki
byłby świat, gdyby wszyscy wyglądali jednakowo? 

Zabawa ruchowa „ Tacy sami” – dziecko biega po dywanie na hasło 
pokaż ile masz rąk, dziecko przystaje pokazuje dwie ręce, rodzic również 
pokazuje dwie ręce, dziecko dalej biega rodzic prosi pokaż ile masz 
palców u jednej ręki , dziecko pokazuje, rodzic również i  razem 
przeliczają palce u jednej ręki. Itd. Potem role mogą się odwrócić. Zabawę
można powtórzyć kilka razy. 



















                      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.



Piosenka w języku angielskim „We are the world” 

https://www.youtube.com/watch?v=M9BNoNFKCBI 

https://www.youtube.com/watch?v=M9BNoNFKCBI

