
Środa 03.06.2020 

 

1. Rozmowa kierowana zainspirowana wierszem „Dzieci świata”. 

 

„Dzieci świata” 

Wincenty Fabera 

W Afryce w szkole na lekcji, 

Śmiała się dzieci gromada, 

Gdy im mówił malutki Gwinejczyk, 

Że gdzieś na świeci śnieg pada. 

 

A jego rówieśnik Eskimos, 

Tez w szkole w chłodnej Grenlandii, 

Nie uwierzył, że są na świecie 

Gorące pustynie i palmy. 

 

Afryki, ani Grenlandii 

My także jak dotąd nie znamy, 

A jednak wierzymy w lodowce, 

W gorące pustynie, w banany. 

 

I dzieciom z całego świata, 

chcemy ręce uścisnąć mocno 

i wierzymy, że dzielni z nich ludzie, 

jak i z nas samych wyrosną. 



 

 

Pytania do tekstu: 

- Z jakich stron świata pochodziły dzieci z wiersza? Dziecko stara się podać nazwy 

narodowości. Następnie odszukują dzieci występujące w wierszu wśród obrazków dzieci                   

z różnych stron świata. Dziecko wspólnie z rodzicem odnajdują na mapie świata miejsca 

zamieszkania bohaterów wiersza. Rodzic pyta:  

- Z czego śmiały się afrykańskie dzieci?                   

- W co nie wierzyli Eskimosi?  

- Co łączy wszystkie dzieci na świecie? 

 

 



„ Dzieci na świecie” Pokaż dziecku poniższe ilustracje i poproś, aby je opisało. Następnie 

rodzic pomaga dziecku wskazać miejsca zamieszkania dzieci na mapie świata. 

 

 



 

 
 

Karty pracy do uzupełnienia – karta numer 27 (obie strony). 

 



2. Osłuchanie z piosenką „ Jesteśmy dziećmi”. 
 

Odtwórzcie i  posłuchajcie całej piosenki bez przerywania.  

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

Porozmawiajcie na jej temat: 

• czy jest to piosenka wokalna czy instrumentalna?  

• kto ją śpiewa? (mężczyzna/kobieta/dzieci)  

• o czym jest? 

Ponownie odtwórzcie piosenkę i zadaj dziecku pytania: 

 - jakie jest tempo piosenki (wolne, szybkie)? 

- jaki jest nastrój piosnki ( wesoły, smutny)? 

 

„Jesteśmy dziećmi” 

Śpiewające Brzdące 

1. Czy jesteś z Afryki, 

Czy też z Ameryki, 

Nie jest ważne gdzie mieszkamy, 

Bo jesteśmy tacy sami. 

 

Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości! 

Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości! 

Chcemy by często tulono nas 

I żeby miło płynął nam czas. 

 

2. Czy mówisz po polsku, 

Czy też po japońsku, 

Wszyscy dobrze rozumiemy, 

Czego tak naprawdę chcemy. 

 

Ref: Jesteśmy dziećmi! Chcemy miłości! 

Jesteśmy dziećmi! Chcemy radości! 

Chcemy by często tulono nas 

I żeby miło płynął nam czas. 


