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MATERIAŁY PRZEZNACZONE DLA GRUPY „BIEDRONKI” 

DATA: 02.06.2020r. 

OPRACOWAŁA: Elżbieta Kuźniar 

 

Temat: Poznajemy inne kultury 

1. Oglądanie reprodukcji obrazu Vincenta van Gogha The Flowering 

Orchard. Wypowiadanie się na temat kolorytu i nastroju dzieła. Nadawanie 

reprodukcji własnej nazwy.  

Reprodukcja obrazu Vincenta van Gogha The Flowering Orchard z Wyprawki 

plastycznej. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bibplus-wyp/mobile/index.html#p=126 

Dziecko ogląda reprodukcję obrazu Vincenta van Gogha The Flowering 

Orchard. Opisuje kolorystykę i nastrój dzieła. Zastanawia się, co ono 

przedstawia. Nadaje obrazowi tytuł. Porównuje go z oryginalnym tytułem: 

Kwitnący sad. 

2. W kręgu kultury arabskiej – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej - 

Zaremby „Karim”. 

Książka „Olek i Ada na szlaku przygód” s. 82–83. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html#p=84 

Dziecko przygląda się ilustracjom w książce i słucha opowiadania. 

 – 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. 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bibplus-wyp/mobile/index.html#p=126
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oa_ks_56/mobile/index.html#p=84
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– 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. 
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 Rozmowa na temat opowiadania. Wyjaśnienie pojęcia tolerancja. 

Kartonik z napisem tolerancja. 

Dziecko czyta tekst umieszczony pod obrazkiem w książce, na stronie 82  

(5-latki: samodzielnie lub z pomocą). Rodzic pokazuje kartonik z napisem 

tolerancja. Prosi, aby dziecko 5-letnie go odczytało i znalazło dla niego inną 

nazwę. Następnie  dziecko odpowiada na pytanie: Co to jest tolerancja? Rodzic 

prosi, aby dziecko przyjrzało się ponownie ilustracji i odpowiedziało na pytanie: 

Czy wujek Jacek jest tolerancyjny? Dziecko uzasadnia swoją odpowiedź.  

 

 Rozmowa na temat opowiadania. Wyjaśnienie pojęcia akceptacja. 

Kartonik z napisem akceptacja.  

Rodzic pokazuje kartonik z napisem akceptacja. Dziecko 5-letnie odczytuje 

napis samodzielnie lub z pomocą. Rodzic prosi, aby dziecko wyjaśniło 

znaczenie tego pojęcia i znalazły dla niego inną nazwę.  Następnie prosi, aby 

dziecko przeczytało tekst w książce na stronie 83 i opowiedziało, co się w nim 

zdarzyło. Dziecko dokonuje oceny zachowania kolegów i koleżanek Karima.  

 

 Analizowanie treści opowiadania. 

Wskazywanie w opowiadaniu sytuacji przedstawiających zachowania 

tolerancyjne i takie, które świadczą o braku tolerancji.  

Rodzic prosi, aby dziecko przypomniało sobie opowiadanie i wybrało z niego 

sytuacje świadczące o tolerancji i takie o jej braku. Dziecko uzasadnia swoje 

zdanie. 

 

 Wprawki dramowe.  

Rodzic przedstawia dziecku różne sytuacje, które mogą się zdarzyć  

w przedszkolu. Prosi dziecko, aby odegrało scenkę i pokazało, w jaki sposób 

powinien zachowywać się człowiek tolerancyjny, akceptujący inność innych 

ludzi. 

Przykłady scenek do odegrania: 

 do przedszkola przychodzi dziecko, które nie umie mówić po polsku,  

 twój kolega mówi, że bajka, którą uwielbiasz, jemu się nie podoba, 

 w grupie jest dziecko, które nie obchodzi świąt Bożego Narodzenia, bo jest 

innego wyznania, 

 kolega jest grubszy od innych; kiedy biegacie, on najczęściej jest ostatni na 

mecie i jest mu wtedy przykro, 

 chcesz zagrać z koleżanką w warcaby, ale ona woli grać w chińczyka. 

 

 Inne może być ciekawe – poznawanie kultury arabskiej. 
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Zdjęcia przedstawiające różne ciekawostki dotyczące kultury arabskiej, np. 

zdjęcie meczetu, zdjęcie kobiety i mężczyzny w strojach arabskich, zdjęcie pisma 

arabskiego. 

Rodzic opowiada ciekawostki na temat kultury arabskiej. Pokazuje na mapie 

miejsca, gdzie mieszkają Arabowie. Wyjaśnia, że ludzie wychowani w różnych 

kulturach często są bliskimi przyjaciółmi i żyją w zgodzie. Najwięcej Arabów 

mieszka m.in. w Tunezji, Egipcie, Iraku oraz w Arabii Saudyjskiej, która jest 

centrum kultury arabskiej. To tutaj znajduje się jedno z najnowocześniejszych 

miast świata – Dubaj. Święte miasto Mekka jest bardzo ważne dla wyznawanej 

na tym obszarze religii – islamu. Kobiety często ubrane są tak, że mają zakrytą 

twarz, a widać im tylko oczy. Mężczyźni nie zakładają krótkich spodenek nawet 

wtedy, kiedy jest bardzo gorąco. Dzieci mogą ubierać się dowolnie. Arabowie 

czytają od strony prawej do lewej, odwrotnie niż u nas. Nie jedzą mięsa 

wieprzowego. Są bardzo religijni. Modlą się pięć razy dziennie, a przed każdą 

modlitwą się myją.  

 

3. Ćwiczenia gimnastyczne. 

Krążki w dowolnych kolorach. 

 Zabawa orientacyjno-porządkowa i wyprostna – Z krążkiem na głowie.  

Dziecko maszeruje po obwodzie koła. Kładzie krążek  na głowie i idzie 

ostrożnie, aby nie zgubić krążka. 

 Zabawa bieżna – Samochody.  

Dziecko trzyma krążek jak kierownicę samochodu. Kiedy rodzic podniesie do 

góry krążek zielony, porusza się w różnych kierunkach; kiedy trzyma krążek 

czerwony – zatrzymuje się.  

 Skłony w przód – Kłaniamy  się krążkami.  

Dziecko trzyma krążek w obu rękach, stoi w lekkim rozkroku. Podnosi krążek 

jak najwyżej nad głową i wykonuje skłon kładąc krążek na podłodze. Podczas 

wykonywania ćwiczenia dziecko stara się nie uginać nóg w kolanach. 

Ćwiczenie powtarzamy kilkakrotnie kładąc krążek i go podnosząc na zmianę. 

 Ćwiczenie zręczności i szybkości – Odwracamy krążki.  

Dziecko rozkłada krążki na trawie, w pewnych odstępach od siebie. Spaceruje 

pomiędzy krążkami. Na hasło: Odwracamy krążki jak najszybciej stara się 

odwrócić na drugą stronę jak największą liczbę krążków. Klaśnięcie lub 

gwizdnięcie jest sygnałem do ponownego marszu. 

 Ćwiczenie z elementem toczenia – Uciekający krążek.  

Dziecko toczy krążek przed sobą w różnych kierunkach. Na klaśnięcie lub 

gwizdnięcie zatrzymuje krążek i siada na nich skrzyżnie, z prostymi plecami  

i rękami opartymi na kolanach.  
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 Ćwiczenie równowagi – Na jednej nodze.  

Dziecko stoi na jednej nodze, drugą ugina i kładzie na niej krążek. Wytrzymuje, 

licząc do czterech. To samo ćwiczenie wykonuje na drugiej nodze.  

 Ćwiczenie z cwałem – W dużym kole.  

Dziecko trzyma swój krążek przed sobą w obu rękach na wysokości pasa. 

Wykonuje cwał boczny: najpierw w prawą stronę, a na sygnał – klaśnięcie –  

w lewą stronę. Krążek trzyma mocno, aby nie wysunął się z rąk.  

 Skoki – Pajacyki.  

Dziecko układa krążek na ziemi. Skacze jak pajacyk, wykonując nad  krążkiem 

rozkrok, a za krążkiem – odskok. Ćwiczenie wykonuje wolno.  

 Ćwiczenie rytmu – Wystukujemy rytm kroków.  

Dziecko maszeruje po obwodzie koła, rytmicznie wystukuje rytm swoich 

kroków, uderzając piąstką w krążek. Potem oddaje krążek rodzicowi. 

4.Zabawy na świeżym powietrzu 

 Zabawy w piaskownicy. Usypywanie toru dla piłeczki do ping-ponga. 

Dmuchanie na piłeczkę, pokonywanie usypanego toru. 

Piłeczka do ping-ponga. 

Dziecko usypuje w piaskownicy tor dla piłeczki (kształt toru i jego długość 

zależą od inwencji dzieci). Ustala, gdzie jest start, a gdzie meta. Następnie 

dmucha na piłeczkę, starając się przeprowadzić ją jak najszybciej od początku 

do końca. Rodzic sprawdza na zegarku czas, w którym udało się wykonać 

zadanie. 

 

5. Układamy zdania do obrazków.  

Wyprawka plastyczna, karta G, nożyczki, kartka papieru A3. 

1) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bibplus-wyp/mobile/index.html#p=15 

2) https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-bibplus-wyp.pdf 

Dziecko wycina z wyprawki obrazki i zdania. Następnie czyta poszczególne 

zdania (samodzielnie lub z pomocą), układa je pod właściwymi obrazkami  

i przykleja na kartce. 

 

6.Śpiewanie wybranych fragmentów piosenki:  „Jesteśmy dziećmi.” 

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

 

Powodzenia! 
 

 

 

https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/oia-bibplus-wyp/mobile/index.html#p=15
https://flipbooki.mac.pl/przedszkole/druk/oia-bibplus-wyp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ

