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Tytuł lekcji
Koledzy z całego świata

Cele
Uczeń:

potrafi zauważyć odmienność innego człowieka i zaakceptować ją,

spostrzega i nazywa cechy zewnętrzne innych osób bez ich oceniania,

rozumie, że każdy z nas jest inny, ale czuje tak samo,

potrafi budować pozytywne relacje z rówieśnikami,

potrafi współdziałać w grupie,

wykonuje pracę plastyczną,

nadaje tytuły swoim pracom.

Metody pracy (wg Okonia)
pogadanka, dyskusja, giełda pomysłów, gry dydaktyczne – zabawa, metody
waloryzacyjne (impresyjna i ekspresyjna), metoda praktyczna – ćwiczebna.

Formy pracy
a. zbiorowa jednolita, b. praca w grupach kilkuosobowych, c. indywidualna.

Środki dydaktyczne
obrazki przedstawiające dzieci z Europy, Azji, Ameryki, Afryki i Australii oraz puzzle –
nazwy kontynentów, karteczki w pięciu kolorach, różnokolorowa plastelina, wisząca
mapa świata, plansza Ziemi, afrykańskie melodie, ilustracje przedstawiające dzieci
z różnych stron świata.

Opis przebiegu zajęć
1. Zabawa integracyjna „Jacy jesteśmy”. Dzieci siedzą w kole na dywanie
i uważnie słuchają poleceń nauczyciela, np. „Niech wstaną dzieci, które
mają niebieskie oczy”. Zabawa ma na celu wskazanie różnic i podobieństw
między ludźmi.
2. Uczniowie rozwiązują krzyżówkę, aby dowiedzieć się, co będzie tematem zajęć,
i odczytują hasło.
Pierwsze litery odpowiedzi dają hasło: nosorożec, osioł, wóz, aparat,
waga, koń, okno, lew, ekran, żaba, agrafka, noc, koń, agrest.
3. Nauczyciel przygotowuje puzzle, kolorowe karteczki oraz kontury mapy świata.
Dzieci losują karteczki w pięciu kolorach: białym, czarnym, żółtym, czerwonym,
brązowym. Wylosowany kolor stanowi grupę. Każda grupa otrzymuje dwie koperty:
zawierające puzzle z obrazkiem przedstawiającym dzieci z różnych stron świata
o różnym kolorze skóry i puzzle z nazwą kontynentu (Europa, Azja, Ameryka, Afryka,
Australia). Uczniowie układają i przyklejają puzzle obrazkowe oraz puzzle
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4.

5.
6.
7.
8.
9.

z nazwą kontynentu na kartce. Gotowe prace zawieszają na mapie świata
(kontury). Uczniowie odczytują nazwy kontynentu.
Każda z grup prezentuje swoją pracę, opisuje wygląd dzieci i podaje
nazwę kontynentu, z którego pochodzą. Uczniowie biorą udział w „Burzy
mózgów” – Czym ludzie różnią się od siebie, a w czym są do siebie podobni?
Rozmowa z dziećmi o tym, że wszyscy ludzie posiadają prawa i obowiązki.
Praca plastyczna „Dzieci świata”. Uczniowie lepią z plasteliny postaci dzieci.
Przyklejają je na planszy Ziemi, łącząc wszystkie w jeden wspólny krąg.
Giełda pomysłów – nadawanie tytułu pracy plastycznej. Prezentacja pomysłów.
Wybór najciekawszego tytułu. Zapis tytułu w zeszytach.
Podsumowanie. Uczniowie odpowiadają na pytanie: „Czy różnice między ludźmi
są przeszkodą w przyjaźni i zabawie?”.
Ewaluacja zajęć – dzieci wybierają kartki z buziami przedstawiającymi radość,
smutek.

Komentarz metodyczny
Uczniowie powinni wyciągnąć wniosek, że wszystkie dzieci na całym świecie
mimo różnic są takie same. Różnice nie są ważne w przyjaźni i zabawie.

