
  

       Witajcie Motylki i Biedronki! 

                  Dzisiejszy temat zajęć brzmi: 

                    Dzień Dziecka na świecie 

 

1. Witajcie Kochani, czy pamietacie o jakim dniu mówiliśmy wczoraj? 

Tak, macie rację o Dniu Dziecka. Przypomnijcie sobie kiedy obchodzimy ten dzień, a jeśli 

nie pamietacie zerknijcie do kalendarza (jeśli udało się Wam go wczoraj zaznaczyć, bez 

trudu go znajdziecie). Wysłuchajcie na wstępie radiowej audycji: 
https://www.polskieradio.pl/18/4775/Artykul/2408491,Dzien-Dziecka-na-swiecie 

2. Już wiemy jak Dzień Dziecka obchodzony jest w naszym kraju. Zobaczmy jak ten 

dzień przeżywa reszta świata. W Meksyku Dzień Dziecka nazywa się Dniem Małych 

Mułów i jest obchodzony 30 kwietnia. Dzieci uczestniczą w procesji, i są ubrane w stroje 

ludowe. Tego dnia otrzymują słodycze, zabawki, biorą udział w festynach. Główną atrakcją 

na takich festynach jest rozbijanie piniaty. Piniata to papierowa kula. W jej środku są 

słodycze, owoce i zabawki. Spójrzcie sami: 
http://piniaty.pl/piniata-czym-polega-zabawa/ 

3. We  Francji i we Włoszech Dzień Dziecka obchodzony jest 6 stycznia i jest świętem 

bardzo rodzinnym. Tego dnia dzieci wraz ze swoimi rodzinami siadają do uroczystej kolacji. 

Dzieci tego dnia otrzymują prezenty i koronę króla lub królowej. Może z pomocą kogoś 

dorosłego wykonacie taką koronę?: 
https://www.youtube.com/watch?v=95nWIvqhDfM 

4.  W Turcji Dzień Dziecka obchodzony jest 23 kwietnia. Tego dnia dzieci udają się do 

parlamentu, czyli miejsca, w którym przebywają osoby rządzące państwem. 

5.  A może teraz chwilkę się pobawimy. Zaproście do zabawy rodzeństwo, rodziców, 

wszystkich domowników. Zaczynamy! Stoimy w kręgu, podajemy sobie ręce. Poruszamy 

się w prawą stronę, mówiąc wierszyk: Kręci się koło, ziemia się kręci, spadają gwiazdy, 

kucają dzieci. Ten, kto kucnie ostatni, wchodzi do koła i zostaje tam tak długo aż zmieni go 

kolejna osoba. 

6. Uwaga odkrywcy na koniec kilka matematycznych zagadek! Tydzień temu byliście 

na łące, więc zagadką na nią wrócimy: 

• Na łące pod górą juhas owce pasie. Cztery czarne owce i pięć białych hasa. Ile 

wszystkich owiec jest w stadzie juhasa? 

• Do zagrody 9 owiec wpędził juhas młody. Ale cztery starsze owce uciekły z zagrody. 

Policz teraz szybko mi - ile owiec w zagrodzie śpi ? 

• Na hali 10 owiec juhas pasie. Dwie w góry mu uciekły. Ile teraz masz owiec, juhasie? 

 

 

      Wspaniale się uczycie. Pozdrawiamy! 

                                                                Opiekunki grup Biedronki i Motyle 
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