
DZIECI Z RÓ ŻNYCH STRON ŚWIATA  

Witajcie! Przedszkolaki, zapoznajcie się proszę z poniższym wierszykiem oraz piosenką 
Majki Jeżowskiej. Niech treść utworów zainspiruje Was do podjęcia baaardzo ciekawego 
tematu- DZIECI Z RÓ ŻNYCH STRON ŚWIATA!  

  

Wiersz Wincentego Fabera „Dzieci świata”:  
„W Afryce w szkole na lekcji 

Śmiała się dzieci gromada, 

Gdy im mówił malutki Gwinejczyk, 

Że gdzieś na świecie śnieg pada. 

A jego rówieśnik Eskimos, 

Ten w szkole w chłodnej Grenlandii, 

Nie uwierzył, że są na świecie 

Gorące pustynie i palmy. 

Aryki, ani Grenlandii 

My także jak dotąd nie znamy, 

A jednak wierzymy w lodowce, 

W gorące pustynie, banany. 

I dzieciom z całego świata, 

chcemy ręce uścisnąć mocno 

i wierzymy, że dzielni z nich ludzie, 

jak i z nas samych wyrosną.”  

  

Piosenka „Kolorowe dzieci” Majka Jeżowska 

https://www.youtube.com/watch?v=Y_kIVuTfVk4 

  

tekst: 

„Gdyby, gdyby moja mama 

Pochodziła z wysp Bahama 

To od stóp po czubek głowy 

Byłabym czekoladowa 

  

Mogłam przyjść na świat w Cejlonie 

Na wycieczki jeździć słoniem 

I w Australii mieć tatusia 

I z tatusiem łapać strusie 

  

Nie patrz na to i (jo) w jakim kraju 

Jaki kolor i (jo) dzieci mają 

I jak piszą na tablicy 



To naprawdę się nie liczy! 

  

Przecież wszędzie i (jo) każda mama 

Każdy tata i (jo) chce tak samo 

Żeby dziś na całym świecie 

Mogły żyć szczęśliwie dzieci 

  

Mogłam małą być Japonką 

Co ubiera się w kimonko 

Lub w Pekinie z rodzicami 

Ryż zajadać pałeczkami 

  

Od kołyski żyć w Tunisie 

Po arabsku mówić dzisiaj 

Lub do szkoły biec w Mombasie 

Tam gdzie palmy rosną w klasie 

  

Nie patrz na to i (jo) w jakim kraju 

Jaki kolor i (jo) dzieci mają 

I jak piszą na tablicy 

To naprawdę się nie liczy! 

  

Przecież wszędzie i (jo) każda mama 

Każdy tata i (jo) chce tak samo 

Żeby dziś na całym świecie 

Mogły żyć szczęśliwie dzieci 

  

Los to sprawił lub przypadek 

Że Hindusem nie był dziadek 

Tata nie był Indianinem 

I nie w Peru mam rodzinę 

  

Nie patrz na to i (jo) w jakim kraju 

Jaki kolor i (jo) dzieci mają 

I jak piszą na tablicy 

To naprawdę się nie liczy! 

  

Przecież wszędzie i (jo) każda mama 

Każdy tata i (jo) chce tak samo 



Żeby dziś na całym świecie 

Mogły żyć szczęśliwie dzieci 

  

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 szczęśliwie dzieci 

  

Nie patrz na to 

W jakim kraju 

Jaki kolor dzieci mają 

I jak piszą na tablicy 

To naprawdę, naprawdę, naprawdę się nie liczy!” 

  

Na całej kuli ziemskiej, w najdalszych zakątkach świata mieszkają/ żyją dzieci. W zależności 
od kraju, szerokości geograficznej, klimatu w jakim żyją ludzie, różnią się między sobą 
wyglądem, sposobem bycia, zachowaniem, itd. Zerknijcie na dodane przeze mnie zdjęcia, są 
na nich dzieci zarówno z Europy, Afryki, Azji… Łatwo zauważyć wspólną cechę tych 
fotografii- wszystkie dzieci uwielbiają się bawić, chcą być szczęśliwe. Tak jak w piosence 
Majki Jeżowskiej, szczęścia i radości dla swoich dzieci chcą rodzice nie tylko w Polsce, ale 
na całym świecie i nieistotne jest to, co nas od siebie różni. Ważna jest TOLERANCJA , ale 
również AKCEPTACJA:-) Różnice mogą nas przecież wiele nauczyć/ wiele nam dać. 

  

TOLERANCJA - to inaczej wyrozumiałość dla tego co odmienne, poszanowanie czyichś 
uczuć, wierzeń, poglądów, upodobań zupełnie odmiennych od naszych:-) 

AKCEPTACJA  – akceptować znaczy wyrażać zgodę na coś, wspierać lub przyjmować np. 
czyjeś zachowanie:-) 

  

Doskonale odzwierciedla to wiersz Dominiki Niemiec „Polubi ć różnice” 

  

„Choć ktoś jest inny, inne ma zdanie, 

Inny ma wygląd albo ubranie, 

Mieszka w innym miejscu, je co innego, 

Bawi się inaczej- może być twym kolegą. 

Wystarczy tylko, że go zaakceptujesz, 

a te różnice polubić spróbujesz.” 



  

(Kto z Was da radę nauczyć się tego wierszyka i będzie gotów nam go przedstawić?) 

  

  

Ciekawostki! 

• Stroje- Zerknijcie jak wyglądają stroje dzieci z różnych stron świata:-) 

Dzieci w wielu krajach często noszą stroje tradycyjne lub też związane z wyznawaną 
religią… Jest to zależne od wielu czynników- od przekonań, aktywności, sposobu bycia, itd. 
Strój dostosowany jest także do warunków pogodowych panujących w danym rejonie świata:-
) Inny strój będą nosiły dzieci np. w Afryce, a inny np. na północy Azji:-)  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=98&v=UP9P0uB2Llw&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=lXXsAajTMw8 

  

• Muzyka świata- charakterystyczne dźwięki (przykłady)- klikajcie  

- muzyka grecka https://www.youtube.com/watch?v=EFoSuKGhrLo 

  

- hiszpańskie dźwięki-
 https://www.youtube.com/watch?v=LLsg_Lk819s&list=PLzK4TU1IB1c9h8gsrqxm5gHVT
A50nWt7s 

  

- Afryka- przykładowy taniec i śpiew https://www.youtube.com/watch?v=qF4l60LfH2Q 

  

- Muzyka peruwiańska-
 https://www.youtube.com/watch?v=uOIHHMnI_Ig&list=PL2HYdWLIlZxFwAeQghg46efiI-
6Mdc1ES 

  

- muzyka arabska- https://www.youtube.com/watch?v=H-H23opZ2NM 

  

  

Zadanie dla chętnych: „Mój portret”- namaluj swój portret, zwróć uwagę na kolor włosów, 
oczu, uczesanie, cechy charakterystyczne (pieprzyk). 

  

Zadania w KARTACH PRACY:  

• 3,4- latki: kp 41 

• 5- latki: kp 27 a i b 

• 6- latki: kp 30 a i b oraz kp 31 a i b, książka str, 76-77 

 


