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1. Przyjrzyj się powyższej ilustracji i powiedz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Połącz w pary takie same klocki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Dziecko może 

nauczyć dorosłych 

trzech rzeczy: cieszyć 

się bez powodu, być 

ciągle czymś zajętym  

i domagać się ze 

wszystkich sił, tego 

czego się pragnie” 

- Paulo Coelho - 

W jakich kolorach klocki trzymają dzieci? 

Co czują dzieci, które znajdują się na obrazku? 

Jak myślisz, dlaczego są uśmiechnięte? 

Powiedz, kiedy Ty jesteś szczęśliwy, uśmiechnięty? 
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3. Wysłuchaj piosenki i zastanów się co oznacza słowo – Miłość. 

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

Tekst piosenki: 

Śpiewające Brzdące - Jesteśmy dziedmi 
1. Czy jesteś z Afryki, 
Czy też z Ameryki, 
Nie jest ważne gdzie mieszkamy, 
Bo jesteśmy tacy sami. 
 
ref. Jesteśmy dziedmi! Chcemy miłości! 
Jesteśmy dziedmi! Chcemy radości! 
Chcemy by często tulono nas 
I żeby miło płynął nam czas. 
 
2. Czy mówisz po polsku, 
Czy też po japoosku, 
Wszyscy dobrze rozumiemy, 
Czego tak naprawdę chcemy. 
 
ref. Jesteśmy dziedmi! Chcemy miłości! 
Jesteśmy dziedmi! Chcemy radości! 
Chcemy by często tulono nas 
I żeby miło płynął nam czas. 
 

4. Spójrz na ilustracje zamieszczone poniżej i wskaż w jaki sposób Twoi rodzice okazują 

Tobie miłość. 

 

      
 

           
 

     

https://www.youtube.com/watch?v=7K3_mSb1zRQ
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5. Praca techniczna – „Ludki – smutki”. Nadaj nazwy swoim pacynkom. 

Wykonane ludziki możesz wykorzystać do pokazywania co czujesz, a nie potrafisz 

nazwać emocji, uczucia. 

 

 
 

6. Przyjrzyj się napisowi - DZIEŃ DZIECKA, który jest poniżej. Pokoloruj rozsypane 

litery na takie same kolory jak w napisie i ułóż z nich taki sam wyraz. (dla chętnych)  

 

D 

Potrzebne materiały: 

 blok techniczny 

 klej magiczny 

 nożyczki 

 marker 

 patyczki 

 druciki kreatywne 

 włosy - wełna, sizal, 

sznurek, druciki. 

 

Instrukcja wykonania 

pracy: 

 
https://www.youtube.com/

watch?v=SAXAbTWHp5s 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SAXAbTWHp5s
https://www.youtube.com/watch?v=SAXAbTWHp5s
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