
 

 

 

 Słuchanie wiersza W. Fabera ,, Dzieci świata” 
 

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. 

 

 Rozmowa na temat wiersza: 
 

- Z czego śmiały się dzieci afrykańskie i dlaczego? 

- Gdzie mieszkają Eskimosi? 

- O czym nie wiedziały eskimoskie dzieci? 

- Co łączy dzieci na całym świecie? 

  
Posłuchajcie piosenki Kolorowe dzieci w wykonaniu Majki Jeżowskiej, uważnie słuchajcie 

tekstu oglądając załączone zdjęcia dzieci. 

  

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

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 

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


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 szczęśliwe 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 szczęśliwe 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 szczęśliwe 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 szczęśliwe dzieci 

Nie patrz na to 
W jakim kraju 
Jaki kolor dzieci mają 



I jak piszą na tablicy 
To naprawdę, naprawdę, naprawdę się nie liczy! 
 
 
Wspólnie z rodzicem poszukaj na mapie świata miejsc występujących w piosence. 
 
 
 

 

 



Dzieci z różnych stron świata i ich domy – do którego dziecka poszlibyście „w gości”i 

dlaczego?

 

 

 Z jakich materiałów zbudowane są te domy .Połącz. 



 



 

 Propozycja plastyczna na dzisiejszy dzień- Dom dla całej rodziny 

 



 



 https://www.youtube.com/watch?v=t68cblg0Dso  posłuchajcie słowa DZIEN DOBRY  w 

różnych językach świata. 

 

 Kolorowanki dla dziewczynek i chłopców 

 

https://www.youtube.com/watch?v=t68cblg0Dso


 



 

 

 


