
 

Przyjaźń z całym światem zaczyna się od przyjaźni  

z najbliższym otoczeniem 

 

 

 

 

 

TEMAT KOMPLEKSOWY: 

 "NIBY TACY SAMI, A JEDNAK INNI" 

od 18.05.2020 do 22.05.2020 

 

 

 



PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI DLA DZIECI 3-4 LETNICH 

• Pooglądajmy  zdjęcia dzieci z różnych części świata- porozmawiajmy czym się różnią, a w czym są 

podobne 

• Wyjaśnijmy słowo „tolerancja” 

• Poczytajmy baśń H. CH. Andersena „Brzydkie kaczątko” 

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/brzydkie-kaczatko.pdf 

• Zastanówmy się, jak mogło się czuć kaczątko i w jaki sposób można było mu pomóc 

• Pobawmy się  piłką w „Kolory” (dorosły rzuca do dziecka piłkę mówiąc przy tym kolor, dziecko ma 

za zadanie złapać piłkę i odrzucić do dorosłego także podając wybrany przez siebie kolor) 

• Wykonajmy prace plastyczną pt. „Piłka”- dowolną techniką 

• Wykonajmy eksperyment z kolorami „Świat widziany przez różową szybkę”- oglądanie otoczenia 

przez różnokolorowe okulary, folie 

• Pobawmy się w zabawę „O czym mówię?”- dorosły określa cechy wybranego przez siebie przedmiotu, 

zadaniem dziecka jest odgadnięcie o jakim przedmiocie mówi dorosły 

• Posłuchajmy wiersza B. Szelągowskiej pt. „Kraina zabawek”- porozmawiajmy na temat wiersza 

• Wykonajmy pracę plastyczną pt. „Moja wymarzona zabawka”- dowolną techniką 

• Posegregujmy zabawki według kolorów 

• Pobawmy się w zabawę pt. „Gdzie jest ta zabawka?”- dorosły wybiera zabawki i rozmieszcza je 

 w pokoju, zadaniem dziecka jest określenie, gdzie znajduje się dana zabawka używając zwrotów : 

 na, obok, za, przed, pod  

• Pobawmy się w zabawę sprawnościową „Pokonaj slalom”- dorosły przygotowuje slalom z zabawek, 

zadaniem dziecka jest jego pokonanie 

• Pobawmy się kostką do gry- policzmy kto wyrzucił większą liczbę kropek 

• Poobserwujmy przyrodę podczas spaceru 

• Posłuchajmy opowiadania A. Widzowskiej pt. „Inny” 

 

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. – I ładnie rysuje. 

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

https://wolnelektury.pl/media/book/pdf/brzydkie-kaczatko.pdf


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 – zapropo-

nowała. 

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. – I 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 sami, nie działoby się nic ciekawego. 

 

• Odpowiedzmy na pytania do tekstu: 

- Kim był nowy przedszkolak w grupie Ady? 

- Jak dzieci zareagowały na nowego kolegę? 

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

- Jaką bajkę opowiedziała pani dzieciom? 

- Czy wszyscy muszą być tacy sami? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   B. Szelągowska „Kraina zabawek” 

 

Siedzą zabawki grzecznie na półkach. 

Siedzą i patrzą na pajacyka. 

Pajac do tańca lalkę zaprosił 

i teraz będą tańczyć walczyka. 

 

Patrzcie! Dwa misie! Na samej górze! 

W takt się kołyszą, klaszczą łapkami. 

Na parapecie rozsiadł się zając; 

Jak każdy zając – strzyże uszami. 

 

Tuż obok książek drzemie żyrafa. 

Kudłaty piesek przy wózku szczeka. 

Piłka się turla, to znowu skacze. 

Myszka – zabawka – kotu ucieka. 

 

I nagle wchodzi ktoś do pokoju. 

Ojej, nie tańczy już nikt walczyka! 

Zabawki stoją, siedzą bez ruchu 

i tylko z radia płynie muzyka. 

 
 

• Odpowiedz na pytania do wiersza: 

- Jakie zabawki były w pokoju? 

- Kogo pajac zaprosił do tańca? 

- Gdzie siedziały dwa misie? 

- Kto zdrzemną się obok książek? 

- Przy czym stał kudłaty piesek? 

- Co się stało, gdy ktoś wszedł do pokoju?  
 

 

 

 

 

 

 

 



Z KUBUSIEM W INTERNECIE WIELE SIĘ DOWIECIE 

 

Filmiki edukacyjne: 

1. Urodziny Maćka, czyli krótka historia o tolerancji  

https://www.youtube.com/watch?v=WqB7sGZ3ugc 

2. Wyrazy o znaczeniu przeciwnym - Bajeczka dla przedszkolaka 

https://www.youtube.com/watch?v=qUUK8SyZyBw 

3. Nauka kolorów dla dzieci - bajka po polsku - Ubu poznaje świat 

https://www.youtube.com/watch?v=9iw9XTshytg 

4. Dlaczego? Po co? Jak? - Deszcz, mysz i czekolada 

https://www.youtube.com/watch?v=zGNaPAv8Cbk 

5. Kubusiowe opowieści o przyjaźni - Portret przyjaźni 

https://www.youtube.com/watch?v=12noA3Z8-Zw 

Piosenki: 

1. Każdy jest inny 

https://www.youtube.com/watch?v=CLQZ4Fk9qe8 

2. Śpiewające Brzdące - Indiański Taniec - Piosenki dla dzieci 

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

3. Piłka - piosenka dla dzieci - Babadu TV 

https://www.youtube.com/watch?v=U-WUy1FCHHM 

4. Duży i mały skok  

https://www.youtube.com/watch?v=InxomdEHL8M 

5. Piosenka dziecięca Głowa ramiona kolana pięty BZYK.tv 

https://www.youtube.com/watch?v=30BVfTvlsrE 

6. A Ram Sam Sam po Polsku + karaoke | Piosenki dla dzeci 

https://www.youtube.com/watch?v=44HW5mqOHVY 

Doświadczenia/eksperymenty: 

1. 22 magiczne eksperymenty dla dzieci 

https://www.youtube.com/watch?v=W97JyNzzQHQ 

 

 

 



PROPOZYCJE PRAC PLASTYCZNYCH 

Klaun 

 

 

Potrzebne materiały: białe kartki, kredki, pisaki; 

Pióropusz Indianina 

 

 

Potrzebne materiały: kolorowy papier, klej, nożyczki; może być kolorowy filc, koraliki, sznurek; 

 

 

 

 



 

Instrument muzyczny 

 

Potrzebne materiały: tekturowe pudełko, sznurek, pisaki, klej, nożyczki, słoik, ryż 

 

Barwienie makaronu i tworzenie korali 

 

Potrzebne materiały: makaron typu rurki, barwniki spożywcze, sznurek 

 

 

 

 



Patyki zabawa sensoryczna 

 

Potrzebne materiały: patyki, farby 

 

 

Pacynki ze skarpet 

 

 

Potrzebne materiały: skarpety, nożyczki, guziki, wełna, klamerki, pisaki, skrawki niepotrzebnych 

materiałów, igła z nitką 

 

 



Wesoły gniotek 

 

 

 

Potrzebne materiały: balony, mąka ziemniaczana, pisaki, wełna, drucik kreatywny;  

 

Kolorowe kamienie 

 

Potrzebne materiały: kamienie, pisaki 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Asv1QetBms 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2Asv1QetBms


 

PROPOZYCJE AKTYWNOŚCI DLA DZIECI 5-6 LETNICH 

 

Propozycje zadań  z zakresu rozwijania mowy i myślenia 

 

1. Posłuchaj opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby „Karim”. 

 

Karim 

– Karim jest super! – Olek, usadowiony przy rodzinnym stole, opowiadał wujkowi Jackowi wrażenia 

 z przedszkola.  

– Dzięki niemu wygraliśmy konkurs na album o Warszawie. Pokazaliśmy album tacie Marty, żeby już 

więcej nie mówił, że Karima trzeba przenieść do młodszej grupy, bo w zerówce nie da sobie rady  

i będzie nam tylko przeszkadzał w nauce. 

 – I co, zmienił zdanie o Karimie? – spytała mama. 

 – Chyba tak, bo nawet mu pogratulował. 

 – Karim? To ten Arab, który ostatnio doszedł do waszej grupy? – upewnił się wujek.  

– On nie nazywa się Arab, tylko Karim Hassan. Jego rodzice są lekarzami. Pochodzą z Egiptu i pracują 

w Polsce. Zostali tu po studiach medycznych. Nikt nie rysuje tak jak on – podkreślił Olek.  

– Mówiłeś, że Karim nic nie umie. Stoi pod ścianą i milczy – przypomniał tata.  

– Stał, bo wstydził się odezwać, ale już nie stoi. Mama Olka położyła na stole gorące danie.  

– Częstujcie się, póki ciepłe – zachęcała. Wujek nachylił się nad półmiskiem.  

– Co to takiego? Tak dziwnie pachnie.  

– Kofta – arabskie kotleciki z baraniny – wyjaśniła mama. 

 – Arabskie... to ja dziękuję. Wystarczą mi słodycze – wujek sięgnął do talerza z ciastkami.  

– Kolega mówił, że te arabskie potrawy to nie dla ludzi – stwierdził.  

Olek podniósł na wujka zdziwiony wzrok.  

– Mówisz jak mama Franka. Zabroniła mu spróbować ciastek, które mama Karima upiekła dla naszej 

klasy. 

– Ma rację. Ja bym nie tknął tych arabskich wynalazków – powiedział wujek z przekonaniem.  

Olek uważał, że ciastka Karima to po prostu pycha. Zanim jednak on i jego grupa przekonali się, jak 

smakują, dzieci obserwowały nowego kolegę trochę nieufnie. Miał czarne włosy, czarne oczy i śniadą 

cerę, poza tym niczym się nie wyróżniał, ale gdy się odezwał, wywołał burzę śmiechu. Zamiast „dzień 

dobry” powiedział „dzobi”, a zamiast „cześć” – „ehsz”. Potem stanął pod ścianą i wcale się nie odzywał. 

Ściskał pod pachą misia z urwanym uchem i za nic nie chciał się z nim rozstać. Grupa uznała, że jest 

dziwny.  

W sali było tyle nowych zabawek, a on wolał starego misia. Dopiero kilka dni później, kiedy dzieci 

zajęły się rysowaniem, Karim odłożył misia i wziął kredki do ręki. Raz-dwa i wyczarował na kartce 

wyścigowe auto. 

 – Ładne. Narysujesz mi pociąg? – spytał Olek.  

  Karim uśmiechnął się i raz - dwa - trzy pociąg pędził po torach.  

– Brawo! – pochwaliła go pani. 



 Do Karima ustawiła się kolejka dzieciaków, a on rysował im samochody, pociągi, samoloty i nawet psy 

i koty. Potem była zabawa w pociąg i nikogo już nie śmieszyło, że nowy kolega nie mówi poprawnie po 

polsku. Zresztą, żeby bawić się w pociąg, wystarczy powtarzać: tu-tu, tu-tu, tu-tu. Karim „tututał” tak 

samo jak wszyscy. Jego miś też się przydał, bo kiedy pociąg się wykoleił, miś odegrał rolę rannego 

pasażera. Gdy po paru dniach Karim zachorował, wszyscy w grupie okropnie się martwili. Niecierpliwie 

czekali, aż wróci, żeby razem z nim tworzyć album o Warszawie. To właśnie po powrocie z choroby 

przyniósł ciastka, których Franek nie chciał skosztować.  

– Gdyby mama Franka ich spróbowała, na pewno zmieniłaby zdanie. Są pyszne, prawda, wujku? – zapytał 

chytrze Olek.  

Wujek przełknął ciastko, odchrząknął i zrobił niezbyt mądrą minę. 

 – To te? – spytał, wskazując talerz z ciastkami, który prawie już opróżnił.  

Olek uśmiechnął się od ucha do ucha. 

 – Dostałem je od Karima dla Ady. Masz szczęście, że nie zdążyła wszystkich zjeść. Wujek Jacek zaśmiał 

się w głos.  

– Zawstydziłeś mnie, mądralo. Są przepyszne. Chyba spróbuję też kotlecików, bo jak widzę, zaraz się 

skończą. Tylko nie mówcie cioci, że zjadłem tyle słodyczy. Rodzina obiecała zachować tajemnicę. Olek 

z radością przyglądał się, jak wujek pałaszuje „arabskie wynalazki”. Mamę Franka też uda się 

przekonać. Przecież to, co obce i nieznane, nie musi być gorsze. Grupa wymyśliła Dzień Kuchni 

Arabskiej w przedszkolu. Wszyscy rodzice dostaną zaproszenia ozdobione przez Karima. Pani już się 

zgodziła. 

 

Rozmowa na temat opowiadania. Odpowiedz na pytania: 

✓ Co to jest tolerancja? 

✓ Czy wujek Jacek jest tolerancyjny? 

 

 

2. Posłuchaj wiersza A. Widzowskiej „Dzieci na Ziemi”. 

 

Na kuli ziemskiej bawią się dzieci,  

cieplutkie słonko dla nich wciąż świeci, 

 a księżyc mruga oczkiem na niebie 

 do wszystkich ludzi, również do ciebie.  

Zulu z Afryki chodzi po drzewach,  

a Chinka Inka jak ptaszek śpiewa. 

 Eskimos Bubu gra w piłkę z foką,  

na słoniu jeździ Hindus Namoko.  

Dzieci się różnią kolorem skóry, 

jednak są dumne ze swej kultury  

i choć w dziwacznych mówią językach,  

pragną się bawić, tańczyć i brykać!  

Inka i Zulu, Bubu, Namoko 

chcą być kochane, śmiać się szeroko,  

jeść smakołyki, dbać o zwierzęta, 

a zamiast wojen mieć tylko święta! 

 – Niech wam się spełnią wszystkie marzenia 

 – tak, robiąc obrót, powiada Ziemia. 

 



Odpowiedz na pytania: 

✓ O jakich dzieciach była mowa w wierszu?  

✓ Na jakim kontynencie mieszka: Zulu z Afryki, Chinka Inka, InnuitaBubu, Hindus Namoko?  

✓ Czym różnią się między sobą dzieci? Co mają ze sobą wspólnego?   

 

3. Przyjrzyj się poniższym ilustracjom, spróbuj opisać słowami, jak wyglądają poszczególne dzieci. 

Dopasuj podane nazwy do poszczególnych obrazków: 

 

Europejczyk  

Chińczyk 

Afrykanin  

Innuita 

Indianin 

 

 

 

 



 

 

4. Wymyśl jak najwięcej imion dzieci zaczynających się literą: e, a, i, o, u. 

 

5. Trening przed klasą I- przeczytaj wyrazy. 

Azja, Europa, Ameryka, Australia, Afryka, Antarktyda 

 

 

 

 



Zadania z zakresu edukacji społecznej/przyrodniczej 

 

1.  Jak wyglądam? 

Dziecko przygląda się swojej twarzy w lusterku, opisuje jej wygląd: kolor oczu, włosów, kształt nosa, 

ust. Wymienia swoją cechę, która najbardziej mu się podoba. Jeżeli nie znajduje w sobie takiej cechy, 

wówczas rodzic/rodzeństwo pomaga w tym dziecku. 

 

2. „Znajdź kogoś, kto...”  

Dziecko  spośród domowników: Znajduje kogoś, kto... (ma taki sam kolor oczu/włosów/bluzki…… 

 

3. „Co to jest tolerancja?”- burza mózgów. 

 
Rodzic  wraz z dziećmi próbuje określić, co oznacza termin tolerancja na podstawie konkretnych sytuacji 

życiowych. 

 

4. Kontynenty na Ziemi. - Praca z globusem lub mapą fizyczną świata  

Dziecko odszukuje lądy na globusie/mapie świata. Wspólnie z rodzicem odczytuje ich nazwy. 

 

5. Dzieci świata 

Dziecko wymienia wspólne cechy dzieci z różnych stron 

świata. 

https://slideplayer.pl/slide/10808711/ - Dzieci świata 

 

https://kolemsietoczy.pl/fotografie-dzieci-ze-100-krajow-

swiata-dzien-dziecka/ - Fotografie dzieci ze 100 krajów świata. 

 

 

 

 

 

 

 

https://slideplayer.pl/slide/10808711/
https://kolemsietoczy.pl/fotografie-dzieci-ze-100-krajow-swiata-dzien-dziecka/
https://kolemsietoczy.pl/fotografie-dzieci-ze-100-krajow-swiata-dzien-dziecka/


6.  Karta pracy 

 

http://boberkowy-world.blogspot.com/2014/06/wszystkie-dzieci-nasze-sa-kultura.html 

 

 

http://boberkowy-world.blogspot.com/2014/06/wszystkie-dzieci-nasze-sa-kultura.html


Propozycje zadań z zakresu treści matematycznych 

 

Zabawy rozwijające umiejętność pomiaru długości 

 

• Zabawa „Kto jest wyższy, a kto niższy?”  

   - Rodzic stwierdza, że jest wyższy od dziecka, ale co powie, kiedy przyklęknie na  kolano- Czy nadal jest 

wyższy? Dziecko wyszukuje w otoczeniu przedmioty wyższe 

     i niższe od rodzica. 

• Zabawa „Co jest od nas w domu wyższe a co niższe?” - dziecko szuka rzeczy wyższych w jego 

otoczeniu i staje obok nich, następnie staje obok rzeczy niższych. Rodzic sprawdza wykonanie zadania. 

• Zabawy matematyczne z paskiem papieru, sznurkiem, plasteliną: 

- Dziecko otrzymuje 2 paski papieru, sprawdza czy są takiej samej długości. Następnie układa je przed 

sobą jeden na drugim. Z jednego paska robi harmonijkę i kładzie nad paskiem. Czy te paski nadal są 

takiej samej długości? Sprawdza przez rozciągnięcie harmonijki. 

- Dziecko otrzymuje 2 sznurki. Sprawdza ich długość, gdyż muszą być takie same.  Z pomocą rodzica, 

z jednego sznurka robi kokardkę. Czy te sznurki są nadal takiej samej długości? Sprawdzają poprzez 

rozwiązanie kokardki. 

- To samo robimy z plasteliną (2 wężyki, jeden zwijamy, potem rozwijamy). 

• Zabawa „Krok za krokiem - stopa za stopą”                                                                  

 - mama lub tata podaje dziecku skakankę i wspólnie zastanawiają się, jaka jest jej długość. 

Rodzic proponuje zmierzyć ją za pomocą kroków - pierwszy mierzy rodzic, potem dziecko. Wysuwają 

wnioski - dlaczego tak się dzieje, że kroków rodzica jest mniej, a dziecka więcej? Skakankę również 

mierzymy za pomocą stóp i porównujemy wyniki. 

• Zabawa „Cień w słoneczny dzień” - podczas zabawy na dworze w słoneczny dzień, pobawmy się z 

dzieckiem w mierzenie własnych cieni, a następnie porównujemy ich długości.  

• Zabawy z mierzeniem – pomagamy poszukać dziecku w domu kilka przedmiotów, na przykład jego 

ulubiony szalik, krawat taty, pomadkę mamy, łyżkę drewnianą. Zmierzcie długość i szerokość 

przyniesionych przedmiotów. Uporządkujcie przedmioty: od najkrótszego do najdłuższego, od 

najszerszego do najwęższego. Można również pobawić się w oszacowanie długości - szerokości 

najmniejszego i największego przedmiotu znajdującego się… w torebce mamy. 

 

• Inne propozycje zabaw z matematyką znajdziecie na stronach       

 

-https://szaloneliczby.pl/wskaz-polke-najwyzsza-najnizsza-srodkowa/ ,  

-https://www.matzoo.pl/zerowka/ksztalty_46_320 

 

 

 

 

 

https://szaloneliczby.pl/wskaz-polke-najwyzsza-najnizsza-srodkowa/
https://www.matzoo.pl/zerowka/ksztalty_46_320


Propozycje zajęć plastycznych dla dzieci 5 -6 letnich 

1. Portret.  
Narysuj swój portret. 

 

 

2. Lody. 
Potrzebne materiały: kolorowy papier, płatki kosmetyczne, farby, woda, nożyczki, brokat oraz kamyki 

lub inne ozdoby do dekoracji. 

Uwaga! Waciki kolorujemy polewając je farbą rozcieńczoną w wodzie. Możemy również do tego celu 

użyć pipetki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Japonki  
Potrzebne materiały: kolorowy papier, 2 słomki, farba, klej, nożyczki 

 i… twoje stopy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Afrykański naszyjnik 

     Potrzebne materiały: papierowe talerzyki, kolorowe farby, pędzelki, koraliki, słomki, klej, 

nożyczki, nitka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Pocztówka. 
Wykorzystując dostępne materiały, zaprojektuj pocztówkę, którą chciałbyś wysłać do swojego 

przyjaciela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Propozycje zajęć muzycznych dla dzieci 5/6 letnich 

 

 

1. Śpiewające brzdące - "Jesteśmy dziećmi"- posłuchaj piosenki. 

       https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ 

 

2. ZoZi- "każdy jest inny"- piosenka dla dzieci. 

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

 

3. Kolorowe dzieci - posłuchaj  piosenki o dzieciach z rożnych stron świata. 

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

 

4. Posłuchaj piosenki - "Mam przyjaciela". 

         https://www.youtube.com/watch?v=mGsicfW_yG8 

 

5.  Mała Orkiestra Dni Naszych- piosenka o przyjaźni. 

        https://www.youtube.com/watch?v=68Uahr2nYKw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ
https://www.youtube.com/watch?v=UrBmQBMnayE
https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4
https://www.youtube.com/watch?v=mGsicfW_yG8
https://www.youtube.com/watch?v=68Uahr2nYKw


 

 

Propozycje piosenek i krótkich bajek w języku angielskim ☺ 

 

 

 

We Are The World with actions || Graduation Song|| We are the World For Children 

https://www.youtube.com/watch?v=dH6suPfBTt8 

Everybody is different 

https://www.youtube.com/watch?v=403s_HcQsa0 

TuTiTu Songs Channel | Chocolate 

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

The Months Chant  (dla chętnych 6-latków) 

https://www.youtube.com/watch?v=gtc4c1JlAEM 

What Do You Like To Do? | Kids Songs | Super Simple Songs 

https://www.youtube.com/watch?v=nddRGDEKxA0 

Debbie Doo Dance Song - Roll Your Hands (taniec dla utrwalenia, poznany w przedszkolu) 

https://www.youtube.com/watch?v=EAPmy1SxDdQ 

Peppa Pig - My Birthday Party (full episode) 

https://www.youtube.com/watch?v=Qij5UyUYoWk 

Peppa Pig - The Children's Fete 

https://www.youtube.com/watch?v=fAErxYs8-n0 

Jump, Run and Shout! | Action song for kids 

https://www.youtube.com/watch?v=hft6uJQIF4g 

 

 

                                                   Miłej zabawy i nauki !    

https://www.youtube.com/watch?v=dH6suPfBTt8
https://www.youtube.com/watch?v=403s_HcQsa0
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https://www.youtube.com/watch?v=gtc4c1JlAEM
https://www.youtube.com/watch?v=nddRGDEKxA0
https://www.youtube.com/watch?v=EAPmy1SxDdQ
https://www.youtube.com/watch?v=Qij5UyUYoWk
https://www.youtube.com/watch?v=fAErxYs8-n0
https://www.youtube.com/watch?v=hft6uJQIF4g

