
                                 Witam Was kochani. 
 
               Życzę Wam miłego dnia.Moja propozycja na dzień dzisiejszy. 
 
                    ZABAWY DZIECI W RÓŻNYCH STRONACH ŚWIATA. 
1.Przeczytaj polecenia lub poproś osobę dorosłą i wykonaj czynności o których 
mowa: 
Wieje silny wiatr.Przedzierasz się przez krzaki.Idziesz po śniegu,po piasku,w błocie. 
Przechodzisz przez rwącą rzekę,gdzie jest coraz głębiej i głębiej,już nie czujesz pod 
stopami dna.Musisz płynąć.Teraz znów jest coraz płycej i płycej.Jesteś już 
zmęczona/zmęczony i smutna/smutny.I oto zabaczyłaś/zobaczyłeś ścieżkę.Jesteś 
radosna/radosny.Nagle zamieniasz się w tygrysa.Rozglądasz się groźnie wokół i 
ryczysz.Teraz zamieniasz się w węża.Pełzniesz po ścieżce i syczysz.I znów jesteś  
dzieckiem,idziesz w jak najzabawniejszy sposób.Wreszcie dochodzisz do 
polany.możesz się położyć,odpocząć,spojrzec w chmury po to ,żeby znów ruszyć w 
drogę. 
2.Naśladuj teraz start i lot samolotu-lądujesz w AMERYCE POŁUDNIOWEJ . 

               
W Ameryce Południowej dzieci bawią się w titicaca hula bula-to zabawa znana i 
lubiana przez Was - głuchy telefon.(Polega ona na przekazywaniu sobie na ucho 
różnych haseł.Kolejne dzieci podają sobie hasło najszybciej jak umieją do sąsiada, 
a ten podaje je dalej.Ostatnia osoba w kręgu mówi na głos hasło,a osoba ,która 
rozpoczęła zabawę,sprawdza,czy podane hasło jest prawdziwe.) 

● Teraz kolejny start i lądujesz w  AZJI (CHINY,INDIE) 

        



Z Chin pochodzi znana gra - domino.Dzieci w tym kraju chętnie puszczają 
latawce,które robią samodzielnie. 
W Indiach dzieci bawią się w zabawę,która przypomina naszego berka. 
Dzieci dzielą się na dwie drużyny,a każda zajmuje swoje pole w kształcie prostokąta. 
W każdej drużynie jest lider ,którego zadaniem jest po usłyszeniu 
sygnału,wkroczenie na pole przeciwników i dotknięcie jak największej liczby osób z 
okrzykiem: Kabaddi!.Ten z graczy,który zostanie dotknięty,odpada.Zwycięzcą jest 
drużyna z największą liczbą zawodników na polu. 
          W Chinach dzieci bawią się w domino i puszczają latawce.W Indiach dzieci 
bawią się w Kabaddi. 
 

● Kolejny lot i lądujesz w Australii 
 

 
LECI MUCHA to zabawa,która wymaga refleksu i spostrzegawczości.Jedno z dzieci 
zostaje przywódcą,pozostałe opierają palce wskazujące na podłodze.Przywódca 
wypowiada hasło:Leci mucha! i podnosi palec do góry.Pozostali uczestnicy muszą 
jak najszybciej unieść swój palec wskazujący.Osoba ,która zrobi to jako 
ostatnia,odpada z gry.gra toczy się do ostatniego uczestnika. 
Do gry w króla KRÓLA KWADRATÓW potrzeba czterech pól o kształcie 
kwadratu,które będą stanowić część jednego dużego kwadratu.Każde z 4 pól to 
królestwo,które zamieszkuje jeden zawodnik.Uczestnicy podają do siebie piłkę.której 
nie można łapać,a jedynie odbijać ręką lub nogą.Utrudnienie polega na tym,że piłka 
może się odbić od ziemi tylko jeden raz w danym królestwie.Gracze,którzy nie 
spełnią wymogów,odpadają z gry,a zabawa toczy się do czasu aż pozostanie tylko 
jeden zawodnik w królestwie. 
Dzieci w Australii bawią się w zabawy:Leci mucha i Król kwadratów. 
3.To już umiesz (ćw.pol.społ.s 76-77) lub w zeszycie 

● Jednym kolorem pokoloruj wszystkie małe litery,a innym kolorem -wielkie 
litery.Otocz pętlami litery,które oznaczają samogłoski. 

                       a   o   c   K   r   b   ą   e 
                       i    j    W   m   s   c   f   y 
                      u   ę   L   d   z   n   g   ó 

● Ułóż i napisz pięć wyrazów z podanych wyżej liter.Tych samych liter możesz 
użyć wielokrotnie. 



● Wstaw na końcu każdego zdania odpowiedni znak:  . lub ? lub ! 
Aniu ,dlaczego płaczesz 
Baśka,przestań biegać 
To są sympatyczni chłopcy 

● Uzupełnij 
 

wyraz liczba sylab liczba głosek liczba liter 

dzbanek    

dżem    

drzewo    

pszczoła    

chochla    

słońce    
 

● Podpisz obrazki: 
  

 


