
Temat : „Dziecko i świat” 

1. Różne powitania :

- witamy się po japońsku - głęboki skłon ze złożonymi dłońmi na piersi.
- witamy się jak Eskimosi – pocieranie się noskami
- po europejsku – podawanie dłoni i mówienie „dzień dobry” – w różnych 
językach : „Guten Tag”, „Good Morning“, „Zdrastwujtie“.  



2. Rozwiązywanie zagadek słownych na temat dzieci. Czytamy dziecku zagadki, a 
ono zgaduje o kim jest mowa. 

Gdy czas na łowy to igloo buduje, uczy swego synka, jak się poluje (Eskimos)

Pałeczkami ryż zjada, legendy o smokach opowiada , ma skośne oczy i żółtą 
skórę, jego kraj otoczony jest Wielkim Murem ( Chińczyk )

Indianie mówią o nas „Biała twarz”, zajrzyj do lusterka i już go masz! 
(Europejczyk)

Na sawannie urządza polowanie, już z daleka słychać tam-tamów granie. 
(Afrykańczyk)

Gdy świętuje, chodzi w pióropuszu, fajkę pokoju pali, by dodać sobie 
animuszu. (Indianin) 



3. Recytujemy dziecku wiersz „Krzesłem na księżyc” /M.Mazan/

  1. Czemu dziecko jest ważne? Czy wiecie to? No raczej! Widzi to, co dorosły,
ale całkiem inaczej .
  2. Chmura jest wielorybem, rowerek – samolotem, krzesłem lata się w 
kosmos, na księżyc i z powrotem .
  3. Dziecko wie, o czym śpiewa ptak, co usiadł na drzewie . Dorosły też to 
wiedział, lecz urósł i już nie wie… 

 
                                

4. Rozmowa inspirowana wierszem. Przykładowe pytania i polecenia: − Czym
różnią się dzieci od dorosłych? − Kto twoim zdaniem ma większą wyobraźnię 



– dziecko czy dorosły? − Co swoim kształtem mogą przypominać chmury? O 
czym mogą śpiewać ptaki? − Przypomnij do czego dzieci mają prawo. (m.in. 
prawo do: wyrażania własnych myśli, nauki, opieki, odpoczynku, 
wychowania w rodzinie).
  
5. Zabawa dramowa „To już potrafię”. Dziecko swobodnie porusza się po 
mieszkaniu w rytmie wystukiwanym przez rodzica na dowolnym 
instrumencie (może być wykonany samodzielnie ). Podczas przerwy w grze 
rodzic podaje nazwę jakiejś czynności (np. Oglądamy książkę), a dziecko 
pokazuje ją za pomocą gestów. 
 
6. Kalambury „Wszyscy mamy swoje prawa“. Dziecko prezentuje za pomocą 
ruchu i gestu wybrane prawo dziecka , a zadaniem rodzica jest jego 
odgadnięcie. 

           7. Praca plastyczna „Mój kolega z innego kontynentu” – rysowanie 
kredkami : kolegi, jego charakterystycznego domu, roślin, przedmiotów, zwierząt, 
które żyją na tym kontynencie. 


