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TEMAT ZAJĘĆ
Dzieci na świecie.
CELE
Dziecko:
− układa imiona z rozsypanki literowej;
− udziela odpowiedzi na pytania;
− snuje przypuszczenia;
− czyta tekst;
− wypowiada się w pracy plastycznej;
− odtwarza proste układy taneczne;
− śpiewa piosenki.
ŚRODKI DYDAKTYCZNE
Karty pracy, ołówek, kartki, kredki pastelowe.
OPIS PRZEBIEGU ZAJĘĆ
•

Nowa dziewczynka – rozmowa z dziećmi na temat opowiadania (zał. 1); wykonanie

ćwiczeń w KP4.21 (zał. 2).
Dzieci odpowiadają na pytania np.:
Kto zjawił się w przedszkolu?;
Jak wyglądała nowa dziewczynka?;
Jak miała na imię nowa dziewczynka?;
Jaki kłopot miały dzieci i Mia?;
Jak zachowały się dzieci w stosunku do nowej dziewczynki?;
Jak myślicie, czy z każdym człowiekiem można się porozumieć?
Po skończonej rozmowie dzieci wykonują ćwiczenia w KP4.21 (zał. 2).
•

„Koledzy z dalekich krajów” – zabawa dydaktyczna z wykorzystaniem Cz 74 (zał. 3).

Opiekun prezentuje rysunki lub fotografie dzieci o różnych kolorach skóry, włosów, różnie
ubranych – mogą być ubrane w stroje tradycyjne. Opiekun zadaje dzieciom pytania:
Czym różnią się te dzieci?
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Co mają takiego samego? – tutaj należy tak pokierować rozmową, by dzieci stwierdziły, że
wszystkie dzieci chcą być szczęśliwe i kochane, mają rodziców, lubią się bawić, chcą
poznawać nowe osoby, uczyć się itp.
Na koniec dzieci odczytują tekst w Cz 74 (zał. 3) i opisują, jak może wyglądać ratownik
Hirek.
•

„Mój kolega z innego kraju…” – zabawa plastyczna. Dzieci rysują kredkami

pastelowymi wyobrażonego kolegę z innego kraju. Po skończeniu pracy opowiadają, jak
może mieć na imię, co lubi, gdzie mieszka itp.
Źródło: Przewodnik metodyczny 4 „Tropiciele, Sześciolatek” B. Gawrońska, E. Raczek.
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