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Nasze życzenia są śpiewające. 

Każdemu z Was życzymy zawsze 100-u uśmiechów na minutę w każdej, 

nawet smutnej chwili. 

 

 Zespół Gawęda   https://www.youtube.com/watch?v=eW2l3LClPV0   

1. Witamy piosenką – którą może zaśpiewasz. 

https://www.youtube.co
m/watch?v=t68cblg0Dso 

 
2. Poznajcie rówieśników z całego Świata. 

 
„My dzieci Świata” – prezentacja 

 
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0 
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3. Zabawy ruchowe  z balonami: 
Artykuł: https://www.ciuciubabka.net/2015/01/taneczne-zabawy-z-balonami.html 

 
 Tańce w parach z balonami, zabawa chyba wszystkim znana - dzieci tańczą w parach między nimi jest balonik, który nie 

może spaść na ziemię. Nie wolno trzymać go w ręce. Animator podaje różne części ciała, między które będzie trzeba dać 
balon, np. między brzuchami, plecami, czołami, kolanami itp. 

 Balon w górze, każde dziecko dostaje balonik, którego musi odbijać w rytm muzyki, tak, aby cały czas był w górze. 
Animator mówi jakimi częściami ciała mamy odbijać balon. 

 Kolorowe dobieranie, każde dziecko ma swój balon, z którym tańczy, kiedy muzyka się zatrzyma, animator mówi w jakie 
kolorowe pary mają się dobrać dzieci, np. żółty z niebieskim, pomarańczowe z czerwonym i fioletowe z zielonym. Dzieci 
które trzymają baloniki w takich kolorach, muszą się odnaleźć i stanąć razem w parze. Balonowe wędrówki, wszyscy 
stoją w kole i poruszają się w rytm muzyki. Animator przynosi do koła kilka balonów, które dzieci będą musiały sobie 
podawać, tak żeby balon nie spadł na ziemię. Po każdym kółku, które balon pokona, animator mówi, w jaki sposób 
podajemy sobie balony, np. łokciami, kolanami, brodami. 

 Łapanie balonów, w sali leżą balony w liczbie mniejszej niż jest dzieci. Wszyscy tańczą, a kiedy muzyka się zatrzyma, 
każdy musi podnieść jeden balonik. Kto nie zdążył, odchodzi na bok i kibicuje innym dzieciom. W każdej rundzie animator 
zabiera kilka balonów. 

 Pękanie balonów (zabawa dla starszych dzieci; tutaj wyjątkowo przydadzą się balony gorszej jakości), dzieci dobierają 
się w pary. Do nogi jednej osoby z pary zostaje przywiązany balon. Zadaniem par jest zbijać balony innych, jednocześnie 
chroniąc przed zbijaniem swój własny. Wygrywa ta drużyna, której balon przetrwa do samego końca :) 
 

 

4. Gry i quizy online: 

 
 Quiz „Dzień Dziecka na świecie”  https://learningapps.org/12428053  
 Gra „Milionerzy” online „Moja rodzina”https://learningapps.org/12294711 
 „Memory” online  - znajdź mamę i jej dziecko https://learningapps.org/534759 

 

5. Piosenki na dobry humor: 
 „Wszystkie dzieci nasze są” 

 
https://www.youtube.com/watch?v=gCoFVxMit4o 

 

 “Bo co może mały człowiek”  

https://www.youtube.com/watch?v=sFF--8q1Eek 
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wersja karaoke https://www.youtube.com/watch?v=htnSGpFbLRc 

6. Pomysły na prace plastyczno – techniczne: 

 latawce /ew. proszę włączyć tłumacza/ 

http://www.playideas.com/25-diy-kite-activities/ 

 

 origami 

 

 

7.  (…)”Zobacz, jakie smakołyki kochają dzieci na całym świecie  
– od Singapuru, przez Kenię, Malezję, Szwecję, Niemcy, Indie, Brazylię po wiele 
innych krajów, niektórych całkiem dla nas egzotycznych!”(…)  

 
Artykuł: https://mamotoja.pl/przysmaki-z-dziecinstwa-w-roznych-krajach-swiata,dzien-dziecka-artykul,22987,r1p1.html 

 
Między innymi: 
„Singapur: dinozaur Milo     "Milo jest niezastąpionym smakołykiem wśród dzieci z Signapuru, w szczególności z posypką z 
czekoladowego proszku. (…)"-  Pin-Ji 

Tajwan: placki jajeczne   "Nasz rodzinny dom znajdował się w pobliżu ulicznego rynku z warzywami, gdzie sprzedawano placki 
jajeczne. (…) Po prostu uwielbiałam przyglądać się, jak topnieje masło na rozgrzanej, żelaznej płycie, aż do momentu, w którym 
tworzył się ciemnobrązowy, chrupiący placek!" - Veela 

Gwatemala: tortille z twarożkiem    "Jedno z wyraźniejszych wspomnień z dzieciństwa, jakie mam, to zapach świeżo usmażonych 
tortilli. Za każdym razem, gdy czuję tę mieszaninę ciasta kukurydzianego, mąki i twarożku, zamieniam się w sześcioletnią wersję 
siebie. (…)" - Juan 

Kenia: trzcina cukrowa "Mimo, że wychowałam się w Danii, moja rodzina pochodzi z Kenii. Zawsze jak moja mama odwiedzała swój 
kraj, przywoziła mi mój ulubiony smakołyk - trzcinę cukrową! (…)" - Beryle  
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Filipiny: Halo-halo  "Dorastając na Filipinach, kochałem halo-halo. Ten smakołyk składa się z lokalnych owoców, 
rodzynek, lodów i skondensowanego mleka. Napój orzeźwiał nas w upalne i duszne dni. (…)" - Francis  

Rosja: twarożek w polewie   "Zawsze kochałam ser, a twarożek w polewie, który jadłam jako dziecko był początkiem tej pasji. Ten 
przysmak robi się z twarożku, cukru, masła i wanilii. Całość zanurza się w polewie czekoladowej. Przechowuje się go w lodówce. (…)-
 Daria 

Finlandia: metrilaku   "Metrilaku (metr lukrecji) to cukierek, który można kupić tylko w Finlandii. Jest to długi, okrągły cukierek z 
lukrecji w różnych kolorach i smakach. Zazwyczaj kupowałam je razem z siostrą i kuzynkami, gdy chodziłyśmy latem na stragan z 
babcią. Bananowe to moje ulubione!" - Sagal 

Norwegia: kiełbaska polse w placku lompe   "Polse to rodzaj kiełbaski. I choć jest wiele sposobów jej jedzenia, to dopiero z lompe 
stwarza najlepsze połączenie. Lompe to rodzaj tortilli ziemniaczanej, w którą można zawinąć kiełbaskę. Moi rodzice używali ich by 
nakłonić mnie do jazdy na nartach. "Weźmiemy polse i lompe i zrobimy ognisko! Przecież to kochasz!", a ja zawsze dawałem się 
namówić." – Espen  

 

Węgry: Turo Rudi     "Turo Rudi uwielbiają wszystkie węgierskie dzieci! Może innym wydawać się to dziwne, ale my po prostu 
kochamy tego czekoladowego batonika, wypełnionego wiejskim serkiem lub zsiadłym mlekiem. Nawet jeśli dla innych to żaden 
specjał, dla mnie to symbol mojego dzieciństwa na Węgrzech" - Norbert. 

 

   

 

Serdecznie pozdrawiamy 

Wychowawcy świetlicy 

 

 


