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Tygodniowy zakres treści nauczania i wychowania oraz sposób realizacji tych treści

Grupa: 3 latki

Nauczyciel: Magdalena Bartoszewska, Sylwia Żebrowska           

 tygodniowy wymiar godzin  25

Temat kompleksowy: „Święto dzieci”

Termin realizacji  od 01   do 05 .06. 2020r.

 Dzień tygodnia Temat zajęć Sposoby realizacji , zadania do wykonania przez 
dziecko w domu

Uwagi.

Poniedziałek
01 czerwiec

Dzień dziecka  Oglądanie książek ilustrowanych przedstawiające ludzi 
różnych ras.

Dziecko to też człowiek – wypowiedzi dzieci na temat 
wiersza Anny Bayer.
Dziecko to też człowiek,
musicie o tym pamiętać,
że potrzebuje uwagi,
na co dzień, a nie od święta.
Że potrzebuje mamy i taty
do przytulania i do zabawy,
i chociaż to człowiek mały
ma bardzo wielkie sprawy. 



AMERYKA PÓŁNOCNA – INDIANIN (Ryczący 
Bawół)
Rodzic  przedstawia dzieciom postać Indianina i jego 
domu.

 Zabawa logopedyczna dla  Indian „Szeke, szeke” – 
ćwiczymy narządy mowy

Na górze - szeke, szeke. (robimy rękami "młynek" na 
górze)
Na dole - szeke, szeke. (robimy rękami "młynek" na 
dole)
Na prawo - szeke, szeke. (robimy rękami "młynek" z 
prawej strony)
Na lewo - szeke, szeke. (robimy rękami "młynek" z 
lewej strony)

Wiersz ”Indianin”
To nasz przyjaciel czerwono skóry,
Ryczący Bawół - zwą go niektórzy.
Razem z indiańską rodziną swą
mieszka w wigwamie - to jego dom.

Znacie go z filmów o Indianach,
którzy w skórzanych chodzili ubraniach.
A gdy na łowy szli na bizony
to malowali na twarzach wzory.

Kiedy przy ogniu wspólnie siadali
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to fajkę pokoju wypalali.
Z łuku strzelali, konno jeździli
i wtedy bardzo szczęśliwie żyli.

Tekst o życiu Indian.
Indianie byli pierwszymi mieszkańcami Ameryki. Żyli 
oni w plemionach, na czele których stali wodzowie. 
Indianie najczęściej mieli czarne długie włosy, śniadą 
cerę, nosili głównie ubrania uszyte ze skóry, a 
mężczyźni zakładali pióropusze. Obecnie Indianie żyją 
w rezerwatach i chociaż ich życie nie przypomina 
dawnych czasów, to jednak niektóre zwyczaje 
zachowali do dziś.

Śpiewające brzdące – Indiański taniec
https://www.youtube.com/watch?v=ZKslipdC-sY

Taniec w rytm muzyki indiańskiej – poznajemy 
charakterystyczną muzykę Indian i gesty taneczne.

Indiański pióropusz – praca plastyczna. I malowanie 
twarzy. Zamieńcie się w Indian i wyślijcie nam zdjęcia.

Wtorek
01 czerwiec

Dzieci to my
Wiersz J. Andrychowska „Eskimos jedzie”

Hej, saneczki ciągną pieski
Eskimos pogania
Z zimna w oczach stają łezki,
Ciepło od biegania.
Oj, pingwinie na bok zmykaj
Bo Eskimos jedzie
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Do niedźwiedzia polarnego
Po solone śledzie.
A ty zorzo świeć wesoło
Gdy Eskimos jedzie
Z foką, która bardzo lubi
Posolone śledzie.

GRENLANDIA – ESKIMOSEK ODARPI
Prezentacja małego chłopca Eskimosa przez rodzica.

To Odarpi. Mały chłopiec, H. szayerowa
Eskimosek.
Oczy czarne jak paciorki,
płaski nosek.
żyje w kraju wiecznej zimy,
wiecznych śniegów.
I ma samych Eskimosków
za kolegów.
A, że w skórach chodzą wszyscy
Eskimosi,
więc Odarpi też niedźwiedzie
futro nosi.
Mieszka w igloo, śnieżnej chacie
z bloku lodu.
Jeszcze dziadek je zbudował sam
za młodu
A do szkoły, co w odległym
jest okręgu,
wiozą chłopca na saneczkach
psy w zaprzęgu.
Po wysłuchaniu utworu dzieci odpowiadają na pytania:
- Czy wiecie o jakich zwierzętach była mowa w wierszu?
- Czy w Polsce też mieszkają takie zwierzęta?



- W jakich miejscach, w naszym kraju możemy spotkać te 
zwierzęta?

Eskimosi:
Eskimosi żyją w rejonie Bieguna Północnego. Ubierają się w 
kurtki, spodnie uszyte z foczej skóry, które doskonale 
chronią przed zimnem i wiatrem. Tam gdzie mieszkają 
Eskimosi, lody nie topnieją przez większą część roku, dlatego
poruszają się oni głównie skuterami śnieżnymi i saniami 
ciągniętymi przez psy.

Doprowadz Eskimosa do igloo – karta pracy. ZAŁĄCZNIK 3

Zabawa ruchowa „Igloo” z kocem–
Dziecko podnosi koc  do góry, chowają się pod nią i siadają, 
tworząc nad sobą kopułę.

Co dzieci kochają? - słuchanie wiersza Anny Bayer.
Wyjaśnienie niezrozumiałych słów: landrynki, lemoniada, 
kontynent. Pokaz kontynentów na globusie.

Wiatr i latawce – zabawa muzyczno - ruchowa do utworu A.
Vivaldiego Cztery pory roku. Wiosna. Dziecko otrzymuje 
paski bibułki, to latawce. Podczas słuchania utworu dziecko 
porusza się po pokoju trzymając nad głową swój latawiec. 
Gdy muzyka milknie puszcza paski i obserwuje ich powolne 
opadanie. Gdy słyszy muzykę, podnosi paski i zabawa trwa 
dalej.
Kolorowanie latawca. Karta pracy str. 21.
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 Karta pracy str. 21.

Środa
20 maja Afryka dzika

 
AFRYKA – MURZYNEK BAMBO
Rodzic przedstawia dzieciom postać małego Murzynka.

Wiersz Juliana Tuwima pt.: „Murzynek Bambo”

Murzynek Bambo w Afryce mieszka,
Czarną ma skórę ten nasz koleżka.
Uczy się pilnie przez całe ranki
Ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki.
A gdy do domu ze szkoły wraca,
Psoci, figluje – to jego praca.
Aż mama krzyczy: „Bambo łobuzie!”,
A Bambo czarną nadyma buzię.
Mama powiada: „Napij się mleka”,
A on na drzewo mamie ucieka.
Mama powiada: „Chodź do kąpieli”,
A on się boi, że się wybieli.
Lecz mama kocha swojego synka,
Bo dobry chłopiec z tego Murzynka.
Szkoda, że Bambo czarny wesoły,
Nie chodzi razem z nami do szkoły.

Rozmowa na temat wiersza.
- Czy wiecie gdzie mieszka Murzynek?
- Co robi Bambo po powrocie ze szkoły?
- Czemu Murzynek ucieka na drzewo? A czemu nie 
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chce się kąpać?

Ciekawostki o Afryce:
Afryka jest zamieszkana przez ludzi o różnym kolorze 
skóry. Mieszkańcami znacznej większości tego 
kontynentu jest ludność rasy czarnej. Jest tam bardzo 
ciepło.. W samym sercu afrykańskiej dżungli mieszkają 
najmniejsi ludzie świata - Pigmeje. Jako osoby dorosłe 
mają oni około 130 - 150 cm wzrostu.

Taniec Afrykański – poznajemy muzykę afrykańską oraz
charakterystyczną choreografię.
https://www.youtube.com/watch?v=zjUpyWk19BU

Czwartek
21 maja

Japonia
AZJA – JAPONIA (Kiem-an-fu)
Rodzic przedstawia kolejnego mieszkańca Ziemi, którym jest
mała Japonka Kiem-an-fu.

Japonia:
Daleko na wschodzie Azji leży Japonia. Nazywamy ją Krajem 
Kwitnącej Wiśni, gdyż niemal w całym państwie możemy 
spotkać mnóstwo tych drzew. Japonia zwana jest również 
Krajem Wschodzącego Słońca. Japończycy słyną na świecie z
wielu pięknych tradycji. W czasie świąt i uroczystości 
zakładają swoje tradycyjne stroje - kimona, które 
przypominają szlafroki. Spotykając się na wspólnych 
posiłkach, klęczą wokół niskiego stołu, a jedząc potrawy z 
ryżu posługują się pałeczkami.
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13. Taniec z wachlarzami – doskonalimy umiejętność 
naśladowania, poznajemy tradycyjną muzykę Japonii.

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

Wachlarz – praca plastyczna – wykonanie własnego 
wachlarza z kartki papieru.

Piątek
22 maja

Zabawy bańkami W co się bawić? - słuchanie wiersza Doroty 
Kossakowskiej.

Wypowiedzi dzieci na temat obrazków i własnych 
doświadczeń - Co można robić, kiedy na dworze pada 
deszcz?
Co jest potrzebne do puszczania baniek mydlanych
? – wybór rzeczy.
Dzieci mają za zadanie wybrać te przedmioty, które 
potrzebne są do puszczania baniek mydlanych (kubki, 
słomki, mydło w kostce i w płynie, płatki mydlane).
Właściwości mydła – zabawa badawcza.
Dzieci oglądają różne rodzaje mydła (mydło w kostce i 
w płynie, płatki mydlane).
Następnie określają: mydło w płynie jest lepkie, w 
kostce jest twarde, płatki to małe kawałki mydła.
Wykonanie doświadczeń.
Wybór mydła do puszczania baniek. Rozpuszczanie 
mydła w wodzie.
Sprawdzenie, czy mydła jest wystarczająco, aby można 
było puszczać bańki mydlane – próby.
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Słońce świeci, deszczyk pada – zabawa ruchowa 
orientacyjno - porządkowa. Dziecko poruszają się po 
spokoju w różnych kierunkach. na hasło: słońce
świeci dzieci biegają swobodnie po pokoju. na hasło: 
deszczyk pada szybko udają kamienie. Zabawę 
powtarzamy kilkakrotnie.
Latawiec – kolorowanie. Karta pracy str. 21
Łączenie w pary zabawek, kolorowanie. Karta pracy 
str.20. Karta pracy 21

Karta pracy 20


