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REALIZOWANY
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PRZEDSZKOLU NR 1
W ZŁOTOWIE
„Zabawy z różnych stron świata…”

Wstęp
Głównym założeniem powstania projektu „Zabawy z różnych stron świata” jest
wspieranie rozwoju zainteresowań dzieci przez poznanie zabaw, zwyczajów ludzi z
różnych stron świata. Rozbudzanie ciekawości poznawczej, dostarczanie pozytywnych
przeżyć, odkrywanie innych kultur poprzez kontakt bezpośredni i obserwacje, a także
zdjęcia, albumy, filmy, płyty CD. Dzieci poprzez zdobywanie nowych doświadczeń,
odgrywanie ról i naśladowanie poszerzają swoje horyzonty i zainteresowania.
Poprzez realizację projektu chcemy pokazać, że świat jest ciekawy i różnorodny.
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1. Data rozpoczęcia i zakończenia projektu:
01.10.2018 – 10.06.2019
2. Osoby odpowiedzialne: Nauczycielki pracujące w grupach „Krasnale”, „Żabki”,
„Motyle”
3. Celem głównym projektu jest rozbudzenie zainteresowania innymi kręgami
kulturowymi oraz zdobywanie wiedzy na temat zwyczajów, obrzędów, zabaw w
innych krajach.
4. Cele szczegółowe:
- rozwijanie zdolności odtwórczych w zakresie poznania wybranych krajów.
- obcowanie z kulturą innych narodów poprzez zabawę, muzykę, taniec.
- rozbudzenie dziecięcej ciekawości.
- pokonywanie własnych słabości, barier i nieśmiałości.
- zapoznanie z brzmieniem innych języków
- aktywne rozwijanie narządów artykulacyjnych.
- tworzenie warunków do różnorodnej aktywności w toku wykonywania
poszczególnych zadań,
- włączenie w życie przedszkola rodziców .
4. Etapy projektu:
 Etap 1 – rozpoczęcie projektu – zainspirowanie dzieci tematyką.
 Etap 2 – realizacja projektu – realizacja zadań postawionych do wykonania
według określonego planu. Dzieci będą uczestniczyć w zorganizowanych
zabawach z możliwością obserwacji wykonywania dekoracji, rekwizytów .
 Etap 3 – ewaluacja- zorganizowanie spotkania podsumowującego poznanie
zabaw z różnych stron świata, prezentacja elementów danej kultury.
5. Metody
 Pogadanki
 Scenki
 Obrazowanie – prezentacja
 Gry i zabawy
 Piosenki
 Działalność plastyczna
 Tańce
5. Środki i narzędzia dydaktyczne
 Dekoracje
 Rekwizyty
 Albumy, zdjęcia, obrazki tematyczne
 Multimedia (prezentacje multimedialne)
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Temat
Działania:
„W indiańskiej  opowiadanie: Indianie - opowieść ruchowa
 Sokole oko- wymyślanie indiańskich imion
wiosce”
 piosenka: Mała Indianeczka
 Indiański taniec - improwizacja ruchowa przy
muzyce (dzieci w swobodnej rozsypce wykonują
własny, oryginalny taniec)
 Wigwamy - budowanie szałasów indiańskich
 prace plastyczne: pióropusz lub wigwam
„Na Dzikim
 opowiadanie: Kowboj Jimmy – bajka dla dzieci o
Zachodzie”
przyjaźni
 opowieść ruchowa wprowadzająca do tematu,
 piosenka: Piosenka dla kowboja,
 taniec: Polka kowbojka
 zabawy przy muzyce country z wykorzystaniem
charakterystycznych rekwizytów,
 zabawa zręcznościowa rzut kapeluszem,
 zabawa celna rzut woreczkiem w butelkę, rzut
podkową na kaktus
 zabawa „Poszukiwanie złota”
 prace plastyczne: kaktus
„Na dalekiej
 Przybycie do krainy wiecznych lodów w psim
północy”
zaprzęgu
 wiersz: „Odarpi” H. Szayerowa
 przedstawienie ilustracji tematycznych
 przywitanie „Noski Eskimoski”
 piosenka: Eskimosek
 zabawa „Kto się schował w igloo?”
 zabawa zręcznościowa „Łowienie ryb”
 zabawa ruchowa „Na lodowej krze”
 zabawa „Na ratunek foce”
 zabawa rzutna „Bitwa na śnieżki”
 prace plastyczne: igloo

Termin
Październik

„W Meksyku”

Luty

malowanie twarzy (wąsy)
praca plastyczna: sombrero
taniec z wykorzystaniem rekwizytu
„Meksykańska orkiestra” gra na instrumentach
niemelodycznych
 zabawa bieżna „Berek”
 improwizacja ruchowa „Meksykański książe”
 zabawa rzutna „Przebij balon”
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Listopad

Grudzień

„W
tajemniczych
Chinach”

„W dzikiej
Afryce”


















„Podróż na

Hawaje”







Podsumowanie 



wiersz „Chińczyk”
przywitanie chińskie
taniec Chiński
zabawa artykulacyjna „Mówimy po chińsku”
zabawy z zaproszonym gościem
zabawa konstrukcyjna „Mur chiński”,
wykorzystanie wszystkich klocków znajdujących się
na sali
zabawa manualna „Pałeczki chińskie”
zabawa matematyczna „Tangramy”
praca plastyczna: origami
bajka: O murzyńskiej córeczce - Krystyny
Różyckiej- Parnowskiej
zabawa ilustrowana ruchem do piosenki „Murzynek
malutki”
taniec Afrykańska piosenka
słuchanie muzyki afrykańskiej, swobodna
improwizacja ruchowa
„Ozdoby afrykańskie” nawlekanie koralików
mecz piłki nożnej na placu zabaw
zabawa ruchowa „Lecimy na Hawaje”
powitanie na Hawajach
ciekawostki o Hawajach
zabawa z elementem rzutu „Rzut kokosem”
zabawy z chustą animacyjną „Wyspa”, „Tajfun”
zabawy z piłką „Na plaży”
taniec Hula
słuchanie muzyki relaksacyjnej
Prezentacja multimedialna
prezentacja wybranych tańców
Piniata
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Marzec

Kwiecień

Maj

Czerwiec

