
 

Posłuchaj piosenki:  Wszystkie dzieci nasza są - 

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

 

Pokoloruj wg uznania ilustrację, baloniki wyklej plasteliną. 

 

 

 

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


 

 

Zagadka:  Gdy świętuje, chodzi w pióropuszu,                                                                                                                                 

                   fajkę pokoju pali, by dodać sobie animuszu. (Indianin) 

Posłuchaj „ Indiański taniec”   https://www.youtube.com/watch?v=ZKslipdC-sY 

 

Obejrzyj i spróbuj zrobić pióropusz https://www.youtube.com/watch?v=q0ErTQj7J7Y 

 

Pokoloruj wg kodu- 1-brązowy,  2- żółty,  3-pomarańczowy,  4- czerwony,  5-biały,                                                    

6- czarny,  7-niebieski 

 

 
                                                                                    źródło: PrzedszkoUczek.pl 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZKslipdC-sY
https://www.youtube.com/watch?v=q0ErTQj7J7Y


 

 

Karta pracy:  Pomóż chłopcu znaleźć drogę do namiotu. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                            

źródło: Supercoloring 

 

 

 



 

 Wiersz  „Jestem Li-long” A. Bober  

 

Jestem Li-long, chłopiec Azjata, 

W pagodzie mieszkam i sypiam na matach. 

Mam dwie pałeczki zamiast łyżeczki 

i pałeczkami jem ryż z miseczki. 

Jak słońce ciało moje wygląda. 

Na świat skośnymi oczkami spoglądam. 

Specjalny strój mam na uroczystości, 

Kimonem wszystkich zachwycam gości. 

Jest nas najwięcej na całym świecie, 

Co jeszcze wiedzieć o mnie chcecie? 

 

                              
 

      
 

                                                                                  źródło: Boberkowy World 

Rozmowa na temat treści wiersza w oparciu o treść i ilustracje. 
 

- Jak nazywał się bohater wiersza? 

- Skąd pochodził chłopiec? 

- Czym i co jadał Li-long? 

- Jakiego koloru jest skóra Li-longa? 

- Jak wglądają jego oczy? 

 

 

http://2.bp.blogspot.com/-7_hobinjndE/U44MIqx1sFI/AAAAAAAACww/yPCHQoU1PVo/s1600/3+chinka.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-soOq0hYrVZg/U44MRbGV1NI/AAAAAAAACw4/vn1cS8TDyhU/s1600/3+chi%C5%84czyk.jpg
http://2.bp.blogspot.com/-3wQDOmwhua8/U44MSVrKCBI/AAAAAAAACxA/H-gA_LdJjyo/s1600/dzieci+%C5%9Bwiata+014.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-9bnZkChGE5o/U44MUG4t6OI/AAAAAAAACxY/JZnhcRWfXBw/s1600/miski-ry%C5%BCu-i-clipart_419052.jpg


Ilustracja przedstawia chłopca sadzącego źdźbła ryżu, który rośnie (jest zanurzony )  

w wodzie. Pomaluj farbami obrazek. 

 

 
 

                                                                                źródło: Dzieci świata 

 

 



 

Zabawa plastyczna „Kolorowe wachlarze”  

Wykonaj wachlarz. Przedstawione są dwie propozycje jak wykonać wachlarz. WybiERZ 

dowolnie . 

Do wykonania 1 propozycji potrzebujemy  5 patyczków, klej, pinezkę, papier , kredki lub 

farby. 

 

                                                                       źródło: Eko dziecko.blogspot.com 

 

                                                                  źródło: Czasdzieci.pl 

 

 

 

 

 

 



 Poznaj zabawy dzieci azjatyckich. 

 

 

 

 
 

                                                         źródło:  Wesołe literki – dwutygodnik przedszkolaka 

 

Zachęcamy do zagrania z rodzicami w domino. 

http://4.bp.blogspot.com/-DXtnSubKY5w/U44MRx2ApVI/AAAAAAAACxs/sorRVrPJ6dA/s1600/Zabawy+dzieci+w+Chinach+2.jpg


 
                                                 źródło:  Wesołe literki – dwutygodnik przedszkolaka 

Spróbujcie zrobić latawiec (może być taki) i  

 

 

http://1.bp.blogspot.com/-ZRQaminA11k/U44MSdqvUgI/AAAAAAAACx8/bwy4j7P5FUY/s1600/Zabawy+dzieci+w+Chinach.jpg


 

Karta pracy: 

 

 Połącz ze sobą takie same dzieci – bliźniaki. Policz ile jest par dzieci i narysuj tyle kółek  

w ramce pod obrazkiem. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                                                                                             

źródło: Supercoloring 

 



 Zabawa „Kolorowe układanki” 

   Zachęcam do prostej zabawy w której potrzebne będą kolorowe patyczki ( dostępne są w 

wielu sklepach papierniczych, w marketach na działach papierniczych) Szablony do układania 

kolorowych patyczków, to świetna pomoc edukacyjna i wspaniała zabawa wymagająca od 

dziecka odrobiny skupienia uwagi, obserwacji i odpowiedniego manipulowania kolorowymi 

patyczkami.         

Dla młodszych dzieci możecie sami układać wzory z 3-4 patyczków, a dziecko na kartce obok 

niech próbuje je odtworzy. Stopniowo zwiększamy ilość patyczków i kolorów w zabawie.  

Część drewnianych patyczków w trudniejszych konfiguracjach jest położona na dole, a 

kolejne są na górze. Jeśli dziecko tego nie zauważy możemy mu to pomóc zaobserwować. 

Jestem przekonana, że po kilku takich próbach dziecko samodzielnie będzie obserwować 

wzajemne położenie patyczków wobec siebie. 

       

 

Co tu nie pasuje? To  kolejny etap zabawy, polega na układaniu takich samych wzorów po 

lewej i prawej stronie kartki. Następnie jedna osoba wychodzi, a druga podmienia kilka 

patyczków zachowując wzór, ale zmieniając kolory. Obrazek poniżej po prawej różni się od 

tego po lewej. Zadaniem osoby, która po chwili wróci jest odnalezienie różnic i poprawienie 

ich, aby obrazek po prawej był taki sam jak po lewej. 

 

  

 

 

 

 

 

https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2019/09/szablony-do-kolorowych-patyczkow-2.jpg
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2019/09/szablony-do-kolorowych-patyczkow-3.jpg
https://mojedziecikreatywnie.pl/wp-content/uploads/2019/09/szablony-do-kolorowych-patyczkow-5.jpg


Przykładowe szablony do układania 

 

                                                                                                      źródło: Moje dzieci kreatywne 

https://mojedziecikreatywnie.pl/sdm_downloads/wzory-do-ukladania-kolorowych-patyczkow/

