Propozycje zabaw dla "Jaskółek" w dniach 24-26.02.2021 r.

26.02.2021 r.
Drogie Jaskółeczki dzisiaj posłuchajcie piosenki „Jesteśmy dzieci”.
https://youtu.be/7K3_mSb1zRQ
Czy jesteś z Afryki,
Czy też z Ameryki,
Nie jest ważne gdzie mieszkamy,
Bo jesteśmy tacy sami.
Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości!
Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości!
Chcemy by często tulono nas
I żeby miło płynął nam czas.
Czy mówisz po polsku,
Czy też po japońsku,
Wszyscy dobrze rozumiemy,
Czego tak naprawdę chcemy.
Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości!
Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości!
Chcemy by często tulono nas
I żeby miło płynął nam czas.
Co łączy wszystkie dzieci z całego świata? Czego oczekują wszystkie dzieci na całym
świecie?
W piosence jest mowa o dzieciach z różnych stron świata. Jak już wiecie na świecie są różne
tradycje i kultury. Różna jest również muzyka. Posłuchajcie proszę teraz muzyki z różnych
stron świata �
1. Muzyka Innuitów:
https://youtu.be/v6VgNcG5VcI
2. Muzyka indiańska
https://youtu.be/uOIHHMnI_Ig
3. Muzyka japońska
https://youtu.be/OpEfxcPMYVo

Który utwór podobał Wam się najbardziej? Dlaczego?

25.02.2021 r.

1. Wiersz W. Fabera „Dzieci świata”

W Afryce w szkole na lekcji,
Śmiała się dzieci gromada,
Gdy im mówił malutki Gwinejczyk,
Że gdzieś na świeci śnieg pada.
A jego rówieśnik Eskimos,
Tez 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.



Rozmowa na temat wiersza

- Jaki kontynent i jaki kraj został wymieniony w wierszu?
- Z czego śmiały się dzieci w Afryce?
- W co nie mogli uwierzyć Eskimosi?
- Czego potrzebują wszystkie dzieci?

2. Palma – praca plastyczna

W wierszu była między innymi mowa o palmach. Spróbujcie wykonać proszę palmę �
Potrzebne Wam będą: wytłoczki na jajka, pędzel, brązowa farba, klej, gazeta, brązowa
bibuła, zielona kartka, nożyczki.

Z zielonej kartki wycinacie liście palmy. Wycinacie również wytłoczki na jajka i malujecie
na brązowo. Z brązowej bibuły robicie kulki. Kiedy wytłoczki wyschną, układacie je w wieżę,
między wytłoczki wkładacie podarte gazety, Do ostatniej wytłoczki przyklejcie liście palmy,
pośrodku kulki z bibuły, kulki możecie też przykleić między liście palmy. Powodzenia �

24.02.2021 r.
1. Film pt. „Dzieci z różnych stron świata”.

https://youtu.be/s0NCq8-lP20

Drogie Jaskółeczki obejrzycie film pt. „Dzieci z różnych stron świata”.
Porozmawiajcie z rodzicami na temat mieszkańców świata, ich zwyczajów, zabytków,
narodowych strojów oraz potraw. Czy zapamiętaliście nazwy języków jakimi posługują się
mieszkańcy różnych stron świata?

2. Igloo – praca plastyczna

W filmie wystąpił między innymi chłopiec z Grenlandii.
Jeśli macie w domu karton możecie spróbować wykonać domek dla Eskimosów.
Będziecie potrzebowali jeszcze dużego pędzla oraz białej farby.
Zewnętrzną stronę kartonu malujemy białą farbą. Po pomalowaniu i wyschnięciu kartonu,
ustawiamy go na kształt igloo.

3. Podzielcie proszę na sylaby nazwy krajów, które były wymienione w filmie „Dzieci z
różnych
stron świata”. Ile dana nazwa kraju ma sylab?

