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 „Dzieci na ziemi” - wysłuchanie wiersza A. Widzowskiej.
Na kuli ziemskiej bawią się dzieci,
cieplutkie słonko wciąż dla nich święci,
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-
Rak, robiąc obrót, powtarza Ziemia.

2. Rozmowa na temat wiersza: 
Jakie są dzieci na całym świecie? 
Co to znaczy, że dzieci są takie same? 
Co najbardziej lubią robić dzieci?  
Jakie imiona miały dzieci z wiersza?

3. „Kolorowe dzieci”   – zabawa muzyczno- ruchowa do piosenki M. Jeżowskiej.
Gdyby, gdyby moja mama 
pochodziła z wysp Bahama, 
falowanie rękami – raz z prawej strony, raz z lewej strony 
to od stóp po czubek głowy 
byłabym czekoladowa. 
przykucnięcie i dotknięcie dłońmi stóp; 
w pozycji stojącej dotknięcie głowy 
Mogłam przyjść na świat w Cejlonie, 
na wycieczki jeździć słoniem. 
złączenie dłoni i falowanie przedramionami 
I w Australii mieć tatusia 
i z tatusiem łapać strusie. 
przeskakiwanie z nogi na nogę w miejscu 
Ref. Nie patrz na to, w jakim kraju 
jaki kolor dzieci mają 
i jak piszą na tablicy – 
to naprawdę się nie liczy! 
Przecież wszędzie każda mama, 
każdy tata chce tak samo, 
żeby dziś na całym świecie 
mogły żyć szczęśliwe dzieci.
Dalszy tekst według pomysłu dziecka.



4. „Wszystkie dzieci lubią piłkę” - zabawa matematyczna.
Dziecko otrzymuje piłkę - jeśli nie posiada jej w domu, może to być to miś.
Połóż piłkę: 

- przed sobą,
- za sobą,
- na kolanie,
- pomiędzy nogami,
- po swojej prawej stronie,
- po swojej lewej stronie.




