
Poniedziałek, 01.06. 

 

Dzień dobry! 

Witamy wszystkich w kolejnym dniu domowego przedszkola. Zachęcamy wszystkich do 

korzystania z książki do komunikacji oraz symboli z załączników w czasie zabawy. 

Kochane Dzieci! W dniu Waszego święta życzymy Wam wszystkim spełnienia marzeń, 

radości ,miłości i super prezentów:) 

WITA WAS SŁONECZNY RANEK, 

TYLE DZISIAJ NIESPODZIANEK, 

TYLE PRZYGÓD CZEKA WAS. 

PIERWSZY CZERWCA - WSTAWAĆ CZAS! 

WSZYSCY ŚMIEJĄ SIĘ OD RANA, 

NAWET MRÓWKA ROZEŚMIANA. 

CZAR ZABAWY DZIŚ PANUJE, 

I BEZTROSKA TU KRÓLUJE. 

ACH! JAK PTASZKI DZIŚ ŚPIEWAJĄ 

TAK ŻYCZENIA WAM SKŁADAJĄ 

 

 

WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ 

Potrzebne rzeczy: tablet lub komputer z dostępem do internetu 



Zapraszamy do skorzystania z wierszyka na początku zajęć. Wierszyk można powiedzieć ale też 

zaśpiewać do jakieś znanej i lubianej melodii. W zależności od aktualnego dnia tygodnia  śpiewamy 

kolejne dni tygodnia (poniedziałek, wtorek ,środa itd..) 

DZISIAJ PONIEDZIAŁEK x 2 

ZNOWU MAMY,   ( tutaj pokazujemy dziecku dzień tygodnia z kalendarza) 

NA ZAJĘCIA DO NAS   

WSZYSTKICH ZAPRASZAMY,   (wszyscy łapiemy się za ręce) 

UŚCIŚNIJMY SOBIE DŁONIE, 

BO WESOŁO NAM W TYM GRONIE.  x 2  (ściskamy sobie dłonie) 

 

Posłuchajmy razem  piosenki 

https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o 

 

Teraz zapraszam na wyprawę dookoła świata. 

Odwiedzimy dzieci w różnych zakątkach świata i zobaczymy w jakich domach mieszkają (fragm. 

wiersza „Polecimy w świat”)- karty pracy poniżej. 

 

W krainie Grenlandii 

Tu Eskimos nas powita nad zmarzniętą rzeką. 

Biegnie do nas z saneczkami otulony w futro. 

Wejdźcie do mojego domku….. 

Pokazujemy ilustrację Eskimosa- omawiamy wygląd ( kolor skóry, ubranie). 

Pokazujemy obrazek domu Eskimosa- omawiamy wygląd (kształt, z czego powstał, jak się 

nazywa). 

 

W „Krainie Japonii” 

Patrzcie dzieci piękna wyspa słońcem wyzłocona i Japonki jak motyle w kwiecistych kimonach... 

Pokazujemy ilustrację Japonki- omawiamy wygląd ( kolor skóry, ubranie) 

Pokazujemy obrazek domu Japonki- omawiamy wygląd (kształt, specyficzny dach) 

 

W krainie Afryki 

Tu Afryka, a ten chłopczyk to mały Murzynek.. 

https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o


Pokazujemy ilustrację Murzynka- omawiamy wygląd ( kolor skóry, ubranie). 

Pokazujemy obrazek domu Murzynka-  omawiamy wygląd (kształt, z czego powstał, jak się 

nazywa). 

 

W krainie Europejczyków 

Pokazujemy ilustrację Europejczyka - rozmawiamy o wyglądzie ( kolor skóry, ubiór). 

Pokazujemy obrazek domu Europejczyka – omawiamy wygląd. 

 

Zapraszam teraz do przyporządkowania domów do ich mieszkańców. 

Do tego proszę wydrukować poniższe karty pracy. 

Pokazujemy obrazek domu np. Eskimosa i zadaniem dziecka jest wskazanie kto tam mieszka. 

 

Brawo! Wszystkie dzieci odnalazły swój dom. 

 

Na koniec zapraszamy do obejrzenia filmu "Dzieci świata" 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0 

 

Chcesz się podzielić z nami swoją pracą?- prosimy rodziców o zrobienie zdjęć i wysłanie na adres 

mailowy: domowo393@gmail.com 

Dziękujemy i życzymy dobrej zabawy. 
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