
Witajcie KRASNOLUDKI ☺ 

 

Dziś bardzo ważne święto DZIEŃ DZIECKA.  

Wszystkim dzieciom dużym i małym życzymy uśmiechu od ucha do ucha, spełnienia 

najskrytszych marzeń oraz wszystkiego najlepszego! 

 

 
https://pl.pinterest.com 

 

 

Drogie KRASNALE dziś witamy Was oto taką piosenką. Zachęcamy do wspólnej nauki 

i śpiewania. 

 

MAJKA JEŻOWSKA – „Wszystkie dzieci nasze są” 

https://www.youtube.com/watch?v=g0vsAvCRI90 

 

Ach, co za smutas leje łzy 

Lalki w płacz, misiek zły 

O już się śmieje, nosek mu drży 

Deszczyk był a teraz wyschły łzy 

Niebo rozjaśnia się samo 

Mały uśmiech, jak tęcza 

Już dobrze, mamo! 

https://pl.pinterest.com/
https://www.youtube.com/watch?v=g0vsAvCRI90


Wszystkie dzieci nasze są 

Kasia, Michael, Małgosia, John 

Na serca dnie mają swój dom 

Uchyl im serce jak drzwi 

Wszystkie dzieci nasze są 

Borys, Wojtek, Marysia, Tom 

Niech małe sny spełnią się dziś 

Wyśpiewaj marzenia, a świat 

Będzie nasz! 

Choć nie rozumiem mowy twej 

Czytam lęk, czytam śmiech 

Nuty nie kłamią, zbuduj z nich klucz 

Otwórz nim nieśmiałość naszych słów 

Ważny jest serca alfabet 

Ciepły uśmiech, jak słownik 

Jesteśmy razem! 

 

Wszystkie dzieci nasze są 

Kasia, Michael, Małgosia, John 

Na serca dnie mają swój dom 

Uchyl im serce jak drzwi 

Nie jesteś sam 

Nasza piosenka ciągnie za rękaw… 

 

A teraz usiądźcie wygodnie i posłuchajcie opowiadania. 

 

 

A. Widzowskiej ,,Inny” 

 

Do grupy Ady dołączył nowy przedszkolak. Pani przedstawiła go dzieciom  

i powiedziała, że ma na imię Anuj. Nikt nie chciał się z nim bawić, bo wyglądał inaczej niż 

wszyscy: miał ciemną skórę i czarne oczy, tak czarne jak nocne niebo. Chłopiec siedział  

w kąciku i rysował coś na kartce. 

To piesek? - zapytała Ada, przyglądając się rysunkowi. 

Tak, mój dog - odpowiedział chłopiec i dorysował żółte słońce. 



Ada znała to angielskie słowo i wiedziała, że dog to znaczy pies. Zawsze marzyła o jakimś 

zwierzątku ale niestety, była uczulona na sierść i po spotkaniu z psem lub kotem od razu 

zaczynała kichać. 

Nie baw się z nim - szepnęła jej na ucho Kasia. - On jest z innego kraju. 

Jest miły - powiedziała Ada. -1 ładnie rysuje. 

Od tej pory Ada i Anuj często bawili się razem: układali wieże z klocków, budowali zoo  

i ustawiali w nim plastikowe zwierzątka, kręcili się na tej samej karuzeli. Chłopiec znał dużo 

dziwnych słów, których Ada nie rozumiała, ale z radością uczyła go wymowy polskich słów. 

To jest huśtawka, potrafisz powiedzieć? 

Fuś... fuś... fuśtajka - próbował wymówić Anuj. 

Ada również nauczyła się nowych słów po angielsku i dowiedziała się, że Anuj urodził się  

w Indiach, a jego imię znaczy „młodszy brat". Ja mam starszego brata Olka, ale jak chcesz, to 

możesz być moim młodszym braciszkiem - zaproponowała. Zbliżały się Dzień Babci i Dzień 

Dziadka, więc dzieci przygotowywały przedstawienie. Kilkoro z nich nie chciało występować 

razem z nowym kolegą. 

Ja nie będę z nim tańczyć - naburmuszyła się Ola. 

Moja mama powiedziała, że on jest z dzikiego kraju - stwierdził Jaś. 

A mój tata mówi, że oni jedzą palcami. 

Nieprawda! Anuj był u nas w domu z mamą i tatą. I wcale nie jedli palcami! - odezwała się 

Ada. 

Słysząc to, pani poprosiła, żeby dzieci usiadły w kółeczku na dywanie, i opowiedziała im bajkę 

o króliczku Trusiu. Truś był czarny, chociaż wszystkie króliki w stadzie były białe. Okazało się 

jednak, że czarny królik był najodważniejszy ze wszystkich i to właśnie on uratował Białe 

Uszate Królestwo. 

Nie wolno się z nikogo śmiać i mówić, że jest inny lub gorszy. Na świecie żyje wielu 

ludzi, którzy różnią się kolorem skóry, mową i zwyczajami. Ważne, żebyśmy się od siebie 

uczyli i pomagali sobie wzajemnie. Ada podeszła do Anuja i wzięła go za rękę. 

On jest moim młodszym bratem - powiedziała. -1 razem zagramy babcię i dziadka w naszym 

teatrzyku! Okazało się, że Anuj ma śliczny głos i potrafi śpiewać jak skowronek. W dodatku 

nauczył się na pamięć trudnego wiersza po polsku i ani razu się nie pomylił. Największe 

wrażenie jednak zrobili na wszystkich babcia i dziadek Anuja. Byli ubrani kolorowo jak motyle 

i poczęstowali dzieci indyjskimi ciasteczkami. Gdyby wszyscy na świecie byli tacy sam i, nie 

działoby się nic ciekawego. 

 



Rozmowa rodzica z dzieckiem na podstawie opowiadania, rodzic zadaje pytania 

– Kim był nowy przedszkolak w grupie Ady? 

– Jak dzieci reagowały na nowego kolegę? 

– Jak mógł czuć się Anuj, gdy dzieci nie chciały się z nim bawić? 

– Jaką bajkę opowiedziała pani dzieciom? 

– Czy wszyscy muszą być tacy sami? 

 

Wspólne oglądanie zdjęć i obrazków przedstawiających dzieci z różnych stron świata. 

Rodzic zachęca dziecko do opisywania, co robią dzieci na zdjęciu/obrazku, jak 

wyglądają. Mówi, z jakiego kraju (kontynentu pochodzą). 

 

                                       
 

https://pl.pinterest.com     https://pl.pinterest.com/pin/797066834031135534/ 

 

 

Rozmowa  rodzica z dzieckiem na temat tolerancji. 

Rodzic wyjaśnia znaczenie tego słowa, tłumacząc, że tolerancja polega na akceptowaniu  

i miłości innej osoby: przyjmujemy ją taką, jaka jest, nawet jeśli ma inny kolor skóry, inaczej 

wygląda, czy ubiera się inaczej niż my. Tak jak każdy kwiat jest inny, tak również każdy 

człowiek jest inny. Wtedy, gdy ludzie  sobie wzajemnie pomagają, troszczą się o siebie i  są dla 

siebie dobrzy, tworzą piękny bukiet kwiatów. Rodzic prosi dziecko, aby kilkakrotnie 

powtórzyło słowo ,,tolerancja”- dzieląc je rytmicznie na sylaby (części) 

 

Ćwiczenia wzmacniające poczucie własnej wartości ,,Lustra”. 

Dziecko staje przed lustrem (najlepiej, żeby była widoczna cała sylwetka). Rodzic prosi 

dziecko, aby przyjrzało się i powiedziało co u siebie lubi, np. swoje włosy, oczy, ręce, to że 

szybko biega, ładnie rysuje, pomaga innym, dzieli się zabawkami itd. Rodzic może uzupełnić 

https://pl.pinterest.com/
https://pl.pinterest.com/pin/797066834031135534/


wypowiedź dziecka, wskazując tylko pozytywne cechy. Na zakończenie ćwiczenia rodzic 

woła głośno: Jesteś wspaniały! Dziecko powtarza samodzielnie: Jestem wspaniały! 

 

Zadanie 1. „Czyj to cień?” 

 

 



Zadanie 2. „Dzieci” – Zastanów się jakie sporty uprawiają te dzieci, nazwij je. A TY jak 

lubisz aktywnie spędzać czas?  



Zadanie 3. „Mały, średni, duży” -  wytnij kwadraty z obrazkami i ułóż je pod względem 

wielkości zaczynając od najmniejszego. Po ułożeniu przyklej obrazki od najmniejszego do 

największego. 

 

 



Zadanie 4. „Bystre oko”  - znajdź różnice. 

 

 



Zadanie 5. „Baloniki”  -  wybierz swoje ulubione kolory farb, nazwij je, a następnie 

maczając w nich palce stwórz swoje przepiękne balony. 

 



Zadanie 6.  Pokoloruj najpiękniej jak potrafisz poniższy obrazek. 

 



A dziś na zakończenie dnia przygotowałyśmy dla Was propozycje dwóch gier 

rodzinnych. Zapraszamy do zapoznania się z nimy i do wspolnenej zabawy. 

 

 Gra memory  - „Dzieci z różnych stron świata” 

 

Zapraszamy Was do wspólnej zabawy. Poniżej umieszczamy link do kart, które będą 

potrzebne do tej gry. Życzymy udanej zabawy. 

 

http://www.pedagogpisze.pl/2016/07/dzieci-z-roznych-stron-swiata.html?m=1 

 

 
 

18 kart z wizerunkiem dzieci z różnych stron świata. Wydrukuj karty i korzystaj z nich 

na wiele sposobów a Twoje dziecko będzie m.in. rozwijać koncentrację, pamięć wzrokową, 

spostrzegawczość oraz logiczne myślenie. 

Jak korzystać z kart? Jak tylko chcesz, ponieważ pomysłów na ich wykorzystanie jest 

wiele np.:  

• dobieranie w pary,  

• dobieranka - odkrywanka, czyli doskonale znane Memory,  

• nauka języka obcego,   

• podróż po różnych zakątkach świata, 

• zabawa "Które dziecko zmieniło miejsce?" 

• zabawa "Która dziecko się schowało?" 

• przy wydrukowaniu większej ilości kart możesz stworzyć domino.     

 

Gra „Moja okolica – Moje prawa” 

Poniżej zamieszczamy link do zabawy, w którym znajdziecie cały opis gry. 

https://tuptuptup.org.pl/moja-okolica-moje-prawa-gra/ 

http://www.pedagogpisze.pl/2016/07/dzieci-z-roznych-stron-swiata.html?m=1
https://tuptuptup.org.pl/moja-okolica-moje-prawa-gra/
https://3.bp.blogspot.com/-jVSyglf030U/V3jUGF_70-I/AAAAAAAAAv0/WTMKmEet8nAds8FN8eBl7o820GEj5ccQACLcB/s1600/CAM12120.jpg


 

 

„Moja okolica – moje prawa” to gra dla dzieci pozwalająca poznać najważniejsze 

miejsca w swojej gminie, wiosce czy miasteczku. Dzięki dobrze poprowadzonej rozmowie 

dziecko może poznać swoje prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonywanie przez Was w domu zadania czy prace plastyczne możecie gromadzić  

w teczkach, gdy wrócicie do przedszkola wspólnie możemy je obejrzeć, a zdjęcia prac możecie 

wysyłać na naszego maila grupowego: 

 

krasnoludki8przedszkole@gmail.com 

 

 

 

 

opracowała: Joanna Kulawik, Ewelina Kuras 

mailto:krasnoludki8przedszkole@gmail.com
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