Temat 44 (1 czerwca): Dzień Dziecka
Cel i opis zajęć:
Obejrzysz prezentację.

.

Poznasz sposoby obchodzenia Dnia Dziecka w różnych państwach.
Obejrzysz film o Prawach Dziecka.
Napiszesz o przyczynach radości i smutku u dzieci.
Ułożysz puzzle.
Zadania do wykonania:
1. Na dobry początek dnia obejrzyj prezentację przygotowaną specjalnie dla Ciebie:
Link - https://biteable.com/watch/dzie-dziecka-2020-2584835
1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka! Dzień wszystkich dzieci, dzieci z całego
świata! Oficjalnie jest ono obchodzone od ponad pół wieku i na zawsze wpisało się w
kalendarz. Celebruje się go we wszystkich państwach, jako Dzień Praw Dziecka lub pod
nazwą Powszechnego Dnia Dziecka. Różnicą jest tylko data, kiedy w danym państwie
jest obchodzony.
2. Posłuchaj lub przeczytaj, jak obchodzony jest Dzień Dziecka w innych krajach:
Link - https://sp2gkmy.sharepoint.com/:u:/g/personal/karolina_nowacka_sp2gk_onmicrosoft_com/ER_iF8X
oxQJLrjQhwqZCi9ABS_7EZMmq0J9Q4eC8v9_UVg?e=gX93WI


Polska: Dzień Dziecka obchodzony jest 1 czerwca. Tego dnia w szkołach i

przedszkolach organizowane są zabawy i konkursy dla dzieci, często nie ma lekcji.
Organizuje się również festyny i pikniki, dzieci dostają zabawki i słodycze.


Meksyk: Dzień Dziecka w Meksyku nazywa się Dniem Małych Mułów i jest
obchodzony30 kwietnia, podczas święta Bożego Ciała. Dzieci uczestniczą w procesji,
przebrane w stroje ludowe. Tego dnia otrzymują słodycze i zabawki, biorą udział w
specjalnie zorganizowanych festynach, na których główną częścią zabawy jest
rozbijanie piniaty, czyli papierowej kuli wypełnionej słodyczami, owocami i
zabawkami.

 Francja i Włochy: Dzień Dziecka jest tam obchodzony 6 stycznia i jest świętem
bardzo rodzinnym. Tego dnia dzieci wraz ze swoimi rodzinami siadają do uroczystej
kolacji, podczas której jedzą ciasto z wróżbą. Oprócz ciasta dzieci otrzymują prezenty i
koronę króla lub królowej.



Turcja: w Turcji Dzień Dziecka obchodzony jest 23 kwietnia, tego samego dnia, co

Święto Niepodległości, ponieważ władca Turcji zadedykował ten dzień dzieciom, gdyż
uważał, że są one bardzo ważne dla narodu. Tego dnia dzieci udają się do parlamentu,
czyli miejsca, w którym przebywają osoby rządzące państwem.
3. Obejrzyj film o Prawach Dziecka.
Link - https://www.youtube.com/watch?v=f4tbWJo02q4
4. Teraz chwila refleksji: zastanów się jakie są przyczyny smutku i radości u dzieci?
Dalszą część zadania wykonaj według instrukcji:


Narysuj na dużym arkuszu papieru kontur dziecka.



Podziel narysowaną postać na pół, rysując pionową linię.



Jedną część twarzy narysuj wesołą, a drugą smutną.



Napisz po odpowiedniej stronie przyczyny smutku i radości u dzieci,



Pokaż swoją pracę rodzicom i jeżeli chcesz, swojej wychowawczyni.

5. Ułóż puzzle samodzielnie lub z rodzicami. Możecie zrobić z tego zabawę: Kto
szybciej?
Link - https://puzzlefactory.pl/pl/tagi/Dzie%C5%84+Dziecka
6. Na zakończenie zajęć zaproś do tańca rodziców i rodzeństwo.
Miłej zabawy!
Link - https://www.youtube.com/watch?v=i2MqZyufMnk
Materiały: Filmik, nagranie, puzzle online, duża kartka białego lub szarego papieru,
kredki, ołówek.

