TYDZIEŃ 12
DZIECI ŚWIATA
Witajcie Kochani!
W tym tygodniu porozmawiamy sobie o Was, tak, porozmawiamy sobie o dzieciach.
1. Skąd kto pochodzi? My pochodzimy z Polski. Ale na świecie jest mnóstwo krajów, i nie dość, że
w każdym z nich mówi się w innym języku, to ich mieszkańców też nazywamy inaczej.
https://www.youtube.com/watch?v=s0NCq8-lP20
Jeśli uważnie obejrzałyście film, to bez trudu odpowiecie na poniżej zawarte pytania
https://www.youtube.com/watch?v=EPuZO3vVfXM
Jeśli macie w domu globus lub mapę świata , to odszukajcie miejsca, z których pochodziły dzieci.
2.Wysłuchajcie wiersza „Dzieci świata” Wincentego Fabera

W Afryce w szkole na lekcji
Śmiała się dzieci gromada,
Gdy im mówił malutki Gwinejczyk,
Że gdzieś na świecie śnieg pada.
A jego rówieśnik Eskimos,
Ten w szkole w chłodnej Grenlandii,
Nie uwierzył, że są na świecie
Gorące pustynie i palmy.
Afryki, ani Grenlandii
My także jak dotąd nie znamy,
A jednak wierzymy w lodowce,
W gorące pustynie, w banany.
I dzieciom z całego świata,
chcemy ręce uścisnąć mocno
i wierzymy, że dzielni z nich ludzie,
jak i z nas samych wyrosną.
-Z jakich stron świata pochodziły dzieci z wiersza?
-Z czego śmiały się afrykańskie dzieci?
-W co nie wierzyli Eskimosi?
-Co łączy wszystkie dzieci na świecie?
3. Zagrajmy w sudoku
https://view.genial.ly/5ecedf234cb8330da06348bb
4. Dokończcie rytmy
https://view.genial.ly/5ecec2cd95a58b0d8d8c7e03
5. Ćwiczymy spostrzegawczość
https://view.genial.ly/5eca59e2f3aac90d34a37c23

6.Pora na piosenkę
https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o
7. Czy Wy wiecie, Kochane Dzieci, że Wy, mimo że jesteście jeszcze mali, to macie swoje prawa?
https://www.youtube.com/watch?v=zwS_J432Skc
Spiszmy sobie Nasze Prawa
- Prawo do życia i rozwoju;
- Prawo dożycia bez przemocy i poniżania;
- Prawo do wychowania w rodzinie;
- Prawo do wypowiedzi;
- Prawo do swobodnej myśli;
- Prawo do nauki;
- Prawo do tożsamości;
- Prawo do informacji;
- Prawo do prywatności
I pamiętajmy że nie ma lepszych i gorszych ludzi, wszyscy mamy prawo do bycia tym kim
chcemy .
https://www.youtube.com/watch?v=zwS_J432Skc
8.Powtórka z literami , czyli coś z liter
Zachęcam do utrwalania poznanych liter w sposób niekonwencjonalny, ale już nam dobrze znany.
Ukryjmy litery w rysunkach
https://www.youtube.com/watch?v=OEGrq-JZBbI
Na koniec wybierzmy się w podróż dookoła świata. Najlepiej z Bolkiem i Lolkiem
https://www.youtube.com/watch?v=IH7mCftV31A
W książkach do wykonania są zadania z działu Święto dzieci.

