
Zadania do realizacji 01.06.2020 

Kochane Dzieci ! 

❖ Dziś 1 czerwca, wszystkie dzieci mają swoje święto – Dzień Dziecka! Więc nie będzie kart pracy  

do odesłania a dużo zabawy😊 Poniżej kilka propozycji, mam nadzieję, że każdy z Was znajdzie coś 

dla siebie😊 

❖ Informacje - Mimo że Dzień Dziecka świętowany jest międzynarodowo, nie w każdym kraju przypada 

w tym samy dniu. W Polsce, Niemczech i Chinach świętujemy go 1 czerwca. Z kolei w Japonii i Korei 

Południowej  dzieci i rodzice celebrują go 5 maja. We Francji, Indiach i Kanadzie dzień dziecka 

przypada 20 listopada i to właśnie ten dzień jest obchodzony przez Unicef, jako Dzień 

Dziecka. Pozostałe kraje święto obchodzą w indywidualnych terminach. Jak spędza się Dzień Dziecka 

na różnych kontynentach? Część z nich jest zbliżona do naszego święta, część z kolei to tradycyjnie 

upamiętnianie ważnych dat dla danego kraju. 

❖ Zabawa „Powitanie” 

– 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”. 

❖ Zagadki – rodzic czyta zagadki a dzieci zgadują 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) 

❖ A teraz czas na tańce i zabawy muzyczno-ruchowe z wybranych krajów: 

- Interpretacja ruchowa afrykańskiej piosenki „Si ma ma ka”. 
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https://www.youtube.com/watch?v=o8Nxcp8maYo 

- Zabawa ruchowa przy piosence „Chocolate choco choco” 

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

❖ Małych artystów zachęcam do skorzystania z kolorowanek „Dzieci Świata” Załączniki na kolejnej 

stronie. 

❖ Zabawy https://view.genial.ly/5ece5aeb334d520d99044fcd/interactive-image-dzien-dziecka 

♥Przeczytaj ulubioną bajkę 

♥ obejrzyj film o dzieciach świata 

♥posłuchaj wiersza 

♥wykonaj eksperyment, kto już robił eksperyment „wędrująca woda” może wykonać swoją piniatę 

https://bazazabawy.pl/2020/05/28/jak-zrobic-piniate/ 

♥posłuchaj/naucz się piosenki „Dzieci świata” lub „Wszystkie dzieci nasze są” 

https://www.youtube.com/watch?v=d_vuxQ-9iVQ 

♥bitwa na poduszki       

♥zadanie domowe- zabawa! 

 

KOCHANE DZIECI !!Z OKAZJI WASZEGO ŚWIĘTA ŻYCZYMY DUŻO ZDROWIA, 

SZCZĘŚCIA, SPEŁNIENIA MARZEŃ 

ORAZ BEZTROSKIEJ ZABAWY I DUŻO UŚMIECHU😊! 
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