
Wszystkie dzieci nasze są!- Dzika 

Afryka. 

 
 

 
1.„Waka Waka”- improwizacja ruchowa do piosenki Shakiry 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pRpeEdMmmQ0&list=PLGvnp3HOjucrTQHK

QpwmfxOfGPH5PPQx2&index=4&t=0s 

 

2. Słuchanie wiersza J. Tuwima  „Murzynek Bambo".  
Murzynek Bambo w Afryce mieszka, 

czarną ma skórę ten nasz koleżka. 

Uczy się pilnie przez całe ranki, 
ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki. 

A gdy do domu ze szkoły wraca,  
psoci figluje to jego praca. 

Aż mama krzyczy Bambo łobuzie, 

a Bambo czarną nadyma buzię 

Mama powiada napij się mleka 
a on na drzewo mamie ucieka, 
Mama powiada choć do kąpieli, 

a on się boi, że się wybieli. 
Lecz mama kocha swojego synka,  
bo dobry chłopak z tego murzynka. 
Szkoda, że Bambo czarny wesoły,  



nie chodzi razem z nami do szkoły. 
3.  Rozmowa na temat wiersza: 
- Kto jest bohaterem wiersza? 
- Gdzie mieszka? 
- Jaki ma kolor skóry? 
- Jakie są zajęcia Bambo, co lubi robić? 
- Jaki charakter ma wiersz : poważny czy żartobliwy? 

 

  
 
 

 

 

     

 

4. Zabawa ruchowo-ortofoniczna „ Wesołe murzynki”, 
Dz. potrafią: 

-          naśladować wspinanie się po drzewach, grę na tam-tamach, 



-          ćwiczyć mięśnie narządów mowy na zgłoskach  „fili-fili”, „umba-umba”, „cziki-cziki”. 
      

 5.  Piosenka : „Murzynek malutki”- próba nauki piosenki. 

https://www.youtube.com/watch?v=1agRV62AdIc 
Murzynek malutki oczka ma błyszczące (pokazujemy na oczka) 

Kręcą mu się loczki, (pokazujemy na włoski zakręcając je) 

do góry sterczące. (postawiamy je) 
Buzia cała czarna jak ta czekolada(pokazujemy buzie) 

Murzynek malutki po murzyńsku gada. 
Filifili fa, filifili fa 

Filifili fa, filifili fa 

Choć do mnie Murzynku, daj mi rączki swe 

Zrobimy kółeczko, zabawimy się. (robimy kółeczko) 

 

 

 6. Określanie cech charakterystycznych wyglądu murzynka- Afrykanina: 
-kolor skóry, włosy, ubiór. 

 
7. Określanie miejsca zamieszkania murzynków- Afrykanów oraz zwierząt kojarzonych z 

tym kontynentem: 
- Afryka- kraj w którym jest zawsze ciepło i nie pada tam nigdy śnieg. 

https://www.youtube.com/watch?v=1agRV62AdIc


 
- mieszkają w lepiankach: budowla mieszkalna, albo gospodarcza wykonana z niewypalanej 

gliny, - mułu. 

- jakie pożywienie kojarzy się z Afryką?; banany 

 
 

 
 

8.  Spotkanie z egzotycznymi zwierzętami: lew, słoń 



Dzieci poznają  zwierzęta egzotyczne - podział nazw zwierząt na sylaby, przeliczanie sylab , 

głosek. 
 

  
 

9. Zabawa ruchowa ,,Tratwy”. ( sprawdzenie umiejętności reagowania na sygnał) 

Dzieci poruszają się w rytm muzyki, na umówiony sygnał ustawiają się na tratwie- gazetach. 

W trakcie zabawy tratwa zmniejsza się, dzieci dbają o to, aby wszyscy się na niej zmieścili.  

   

10.  Masażyk afrykański  

Afrykańskie słońce mocno w plecy piecze ( rysowanie koła) 

Nasz dżip po pustynnym piasku wolno jedzie ( małe koła) 

Wtem widzimy słonia, który wolno człapie (naśladow. chodu słonia) 

Przy palmie siedzi małpa  po głowie się drapie (drapanie) 

A ja  przytulam się mocno do mojego taty (gest objęcia partnera) 

Bo właśnie biegną do nas ogromne żyrafy(uderzanie pięściami) 

Wtem burza piaskowa niebo przesłoniła (rysowanie chmur) 

Cała nasza grupa w namiocie się skryła.( rysowanie trójkąta). 

 

KP4 /ćw.1,s.38-39/ i /ćw.1i2 s.36-37/dz. 5letnie 

KP3 /ćw.s.74/ dz.4letnie   

 

11.”Nosimy dzbany z wodą”- zabawa ruchowa; ćwiczenie utrzymywania równowagi z 

gąbkami.  

 

12. "Afrykańska spódniczka".  

Rodzic wycina pasek brystolu o długości równej obwodowi pasa dziecka. Następnie tnie 

bibułę na paski o szerokości np. 3 cm. Zadaniem dzieci jest przyklejenie kolorowych pasków 

bibuły do brystolu. Spódniczka gotowa :) 

 



 

 



 
 


