
Scenariusz spotkania z Muchomorkami, Tygryskami, 

Kangurkami piątek 12.06.2020 

1. Temat: Kolorowe dzieci- podsumowanie tygodnia 

2. Przebieg aktywności: 

 Witajcie! Jesteście gotowi na poranną rozgrzewkę? Do ćwiczeń 

zapraszają i już na Was czekają:  Zula, Tomek, Pola, Kuba, Nela i Pan 

Trener. Czy udało im się znaleźć sposób na największe śpiochy? 

( https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo ) 

 Po ćwiczeniach zapraszamy do zabawy. Poszukajcie lusterka. 

Spróbujcie opisać swój wygląd kolor skóry, oczu, włosów. Udało się?  

 

 Teraz zapraszamy przed komputer. Obejrzyjcie filmik 

przedstawiający dzieci z różnych stron świata  

( https://www.youtube.com/watch?v=UP9P0uB2Llw&feature=youtu.bv )  

 

Krótki sprawdzian  Postarajcie się chwilę pomyśleć.  

Mamy do wyboru dwa światy.  

Wyobraźcie sobie, że żyjecie w świecie w którym nie ma różnic. Wszyscy 

wyglądają i zachowują się tak samo, mówimy takim samym językiem. 

Mieszkają w takich samych domach. Chcielibyście żyć w takim świecie? 

A w jaki sposób rozpoznalibyście rodziców? Z całą pewnością świat 

byłby nudny  

Drugi świat jest różnorodny, tak jak przedstawiony na filmie. To jest świat 

w którym my żyjemy. Mieszkamy w różnych krajach, mamy różne domy, 

różnimy się, kolorem skóry, włosów, oczu, mówimy w różnych językach. 

W którym świecie chcielibyście żyć? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ozI7YcVASgo
https://www.youtube.com/watch?v=UP9P0uB2Llw&feature=youtu.bv


 Ruszamy w podróż samolotem. Naśladujcie lot samolotem do 

piosenki  

( https://www.youtube.com/watch?v=JEvAczwCSIg ) 

 

 Lądujemy! I krótka powtórka wiadomości z całego tygodnia. 

Zgadnijcie gdzie wylądowaliśmy na podstawie opisu.   

Nasz bohater- Ryczący Bawół- Indianin  

Ryczący Bawół opowie Wam krótko o swoim 

plemieniu, na czele którego stoi wódz/ szaman.

  

Tak właśnie dotarliśmy do Ameryki. Poszukajcie 

na mapie lub globusie obu Ameryk. Indianie byli 

pierwszymi mieszkańcami Ameryki. Obecnie 

mieszkamy w rezerwatach.  

 

                                                   Źródło:    http://moiindianie.blogspot.com/2011/12/indianskie-dzieci.html 

 

Ryczący Bawół przygotował dla Was zabawę logopedyczną:    

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)  

 

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


 Kolejny przystanek. Ciekawi 

gdzie lądujemy? Zgadnijcie 

Oprowadzać nas będzie dziewczynka 

o imieniu Zakuro.   

 

 

 

                                                                                              Źródło: http://www.fotoblog.gorgolewski.pl/japonczycy_japanese.html 

 

Posłuchajcie opowieści Zakuro. 

Mój kraj nazwana jest Krajem Kwitnącej Wiśni, gdyż niemal w całym 

państwie możemy spotkać mnóstwo tych drzew. Tradycyjnym strojem, 

który podczas różnych uroczystości i świąt jest kimono, przypominający 

szlafrok. Jemy posiłki, klęcząc wokół niskiego stołu przy użyciu pałeczek. 

Uwielbiamy ryż.  

Tak, to Japonia  Zadanie dla Was. W moim imieniu występuje litera 

„Z”. Poćwiczcie jej pisownie. Pamiętajcie o staranności 

 (http://pisupisu.pl/upload/literki/z.pdf) .   

 

 Kolejna przesiadka. 

Lądujemy?! Gdzie, tym 

razem?.  

Witam Was! Mam na imię  

Anaruk. Stoję po środku, 

a to moje rodzeństwo. 

 

 

                                                     Źródło:     https://img-ovh-cloud.zszywka.pl/0/0217/1202-eskimosi-.jpg 



Posłuchajcie co mam Wam do powiedzenia.  

Mieszkamy w rejonie Bieguna Północnego, gdzie przez cały rok jest 

bardzo, bardzo zimno i wietrznie. Lody nie topnieją przez większą część 

roku i musimy poruszać się saniami ciągniętymi przez psy. Z chłodem 

doskonale sobie radzimy ubierając się w ciepłe kurtki i spodnie uszyte z 

foczej skóry. Uwielbiamy jeść ryby. Wiecie gdzie mieszkam? Tak to 

Grenlandia.  

 

Przygotowałem dla Was zagadkę matematyczną. Kliknijcie w link. 

(https://drive.google.com/file/d/13z472ds8_6wX7mcJFF1HTI3StLH_7gE

3/view) 

 

 Strasznie było zimno. To teraz lecimy się 

ogrzać. Gdzie?! Poznajcie Murzynka Bambo. 

Kontynent na którym mieszkam jest 

zamieszkiwany przez ludzi o różnym kolorze 

skóry.  Najwięcej jest mieszkańców rasy czarnej. 

Jest tutaj bardzo gorąco, a wiecie że w dżungli 

mieszkają najmniejsi ludzi świata- Pigmeje ( tylko 

130-150 cm wzrostu).  Jestem z AFRYKI.  

                                                                                                                                       

 

     

                                                                                                                                             

Źródło:https://stylowi.pl/34870886  

 

 

Przygotowałem dla Was trudne zadanie. Proszę poszukajcie na 

mapie/globusie mojego kontynentu. 

Nie zapomnijcie poćwiczyć czytania sylab. Powodzenia! 

(https://www.youtube.com/watch?v=-Wrt9ymtcoE)  

https://www.youtube.com/watch?v=-Wrt9ymtcoE


 Wracamy już do domu .   

Koniec zadań na dzień dzisiejszy. Doskonale sobie poradziliście, z 

zagadkami.  Jesteśmy z Was dumne. Brawo Wy! Żegnamy się z Wami 

piosenką  Jeżowskiej M. „ Kolorowe dzieci”.  

 (https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4)  

Pamiętajcie nie ważne jak wyglądamy, jaki kolor skóry, włosów 

mamy. Każdy z nas jest wyjątkowy i ma prawo do szacunku i do 

miłości! 

 

 

 

 

                                                                       

Do poniedziałku   

                     s.Symeona 

                     p. Paulina 

                     p. Magda 

                    p. Ewelina  

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: https://pixers.pl/plakaty/dzieci-swiata-cartoon-i-wektorowe-samodzielnie-znakow-32261276                                                                 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4

