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Temat: NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI.

MIĘDZYNARODOWY

DZIEŃ

DZIECKA

MOIM KOCHANYM DZIECIOM ŻYCZĘ DNIA SUPER NIESPODZIANEK,
DOBREGO HUMORU NA CO DZIEŃ I ZDROWIA!
CAŁUSKI I UŚCISKI DLA WSZYSTKICH.
I. Propozycja od Pani Dyrektor – możliwość obejrzenia spektaklu dla dzieci na
stronie www.teatrbaj.pl pt „Ja, maluch i morze”.
II. Zapoznanie się z tekstem, a może i melodią piosenki „Inni, a tacy sami” (słowa i
muzyka J. Kucharczyk)
(Piosenka z materiałów Mac edukacja)
1. Na wszystkich kontynentach mieszka tyle dzieci –
w Azji, Australii, Afryce.
Każde dziecko wygląda inaczej
i mówi innym językiem.
Ref.: Każde dziecko chce być szczęśliwe,
każde dziecko chce pięknie żyć;
mieć zawsze dobre, spokojne noce,
mieć tylko piękne dni.
To nie jest ważne, gdzie mieszkają dzieci,
wszystkie chcą szczęśliwe być jak ty.
Mieć dobrą mamę, dobrego tatę,
chcą bezpiecznie żyć.
2. I chociaż dzieci mają różny kolor skóry,
tak różne zabawki, książeczki,
inną szkołę, przedszkole, ubranka,
śpiewają inne piosenki.
Ref.: Każde dziecko…
II. Proszę kochanych Rodziców o przeczytanie dziecku wiersza „Małe cuda”.
Dziecko po wysłuchaniu wiersza może odpowiedzieć na pytania: Czego dorośli
mogą nauczyć się od dzieci? Czego dzieci oczekują od dorosłych? Jakie prawa mają
dzieci? − zastanów się, czy wszystkim dzieciom na świecie jest dobrze i czy
przestrzegane są ich prawa.
Obejrzyj, proszę, rysunki dzieci, powiedz jakie widzisz różnice w ich wyglądzie;
zastanów się, skąd pochodzą? Z pomocą rodziców obejrzyj na YouTube filmik
„Unicef Wszystkie Kolory Świata 2015”.

III. Zabawy plastyczne: „Mój portret”.
w bardzo ważnym dla Ciebie dniu, jakim jest Dzień Dziecka, narysuj swój portret i
zrób piękną, ozdobną ramkę wokół niego.
„Moje dziecięce marzenia”
Obraz wykonany techniką kropkowanie. Aby rysunek był czytelny, kropki tworzące
jedną osobę, roślinę, jeden przedmiot, jedno zwierzę muszą znajdować się blisko
siebie. Potrzebne: kartka, przybory plastyczne, np.: farby, pędzel, kredki ołówkowe,
kredki świecowe, cienkopisy, kreda, flamastry. Dziecko stawia kropki na papierze i
tworzy obrazek. Wykorzystuje wybrane przez siebie przybory plastyczne. Używa
jednego koloru lub wielu kolorów. Część pracy można wykonać np. flamastrem,
część farbami, a jeszcze inną część – kredkami.
Życzę Wam miłych , ciekawych zabaw i pozdrawiam K. K.

