
DZIEŃ W AFRYCE 

 

Posłuchajcie  wiersza J.Tuwima( Wasi rodzice na pewno znają go na pamięć) 

Może i Ty się nauczysz? 

 

„Murzynek Bambo” 

 

Murzynek Bambo w Afryce mieszka, 

czarną ma skórę ten nasz koleżka. 

Uczy się pilnie przez całe ranki, 

ze swej murzyńskiej pierwszej czytanki. 

A gdy do domu ze szkoły wraca,  

psoci figluje to jego praca. 

Aż mama krzyczy Bambo łobuzie, 

a Bambo czarną nadyma buzię 

Mama powiada napij się mleka 

a on na drzewo mamie ucieka, 

Mama powiada choć do kąpieli, 

a on się boi, że się wybieli. 

Lecz mama kocha swojego synka,  

bo dobry chłopak z tego murzynka. 

Szkoda, że Bambo czarny wesoły,  

nie chodzi razem z nami do szkoły. 

 

  Rozmowa na temat wiersza: 

- Kto jest bohaterem wiersza? 

- Gdzie mieszka? 

- Jaki ma kolor skóry? 

- Jakie są zajęcia Bambo, co lubi robić? 

- Jaki charakter ma wiersz : poważny czy żartobliwy? 

 

 

Mapa AFRYKI – wspólnie z rodzicem przeczytaj nazwy afrykańskich krajów. Jestem pewna że 

jedną nazwę znasz. 

 



 
 

 

 

 

Dzisiaj odwiedziny w wiosce MASAJÓW  

 Masajowie –  afrykańska półkoczownicza grupa etniczna. Zamieszkują Kenię oraz 
północną Tanzanię. Dzięki swoim charakterystycznym zwyczajom oraz zamieszkaniu w 
dostępnym terenie są jedną z najlepiej znanych afrykańskich grup etnicznych. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yUPVaFEWas4  

 

Wspólnie z rodzicem odszukaj na mapie miejsce zamieszkania Masajów. Nazwij rysunki na 

obrazkowej mapie (czy coś sprawiło ci kłopoty ? Poproś o pomoc rodziców) 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kenia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tanzania
https://www.youtube.com/watch?v=yUPVaFEWas4


 
 

 

 



 
 

 
 



 



 

Na co zwróciliście uwagę patrząc na te zdjęci? Mnie zachwyciła bajecznie kolorowa 

biżuteria, noszą ja tam kobiety oraz mężczyźni.  

Kiedyś w przedszkolu zrobiliśmy kolorową biżuterię (korale, bransoletki) z zafarbowanego 

w farbie plakatowej makaronu ,który dało się nawlec na sznureczek-świetna zabawa 

polecam. 

 

 
 

 Lub afrykański maski 

 

 
 

 



 
 

 Masażyk afrykański (wykonujemy na plecach drugiej osoby a potem zmiana) 
Afrykańskie słońce mocno w plecy piecze ( rysowanie koła) 

Nasz dżip po pustynnym piasku wolno jedzie ( małe koła) 

Wtem widzimy słonia, który wolno człapie (naśladow. chodu słonia) 

Przy palmie siedzi małpa  po głowie się drapie (drapanie) 

A ja  przytulam się mocno do mojego taty (gest objęcia partnera) 

Bo właśnie biegną do nas ogromne żyrafy(uderzanie pięściami) 

Wtem burza piaskowa niebo przesłoniła (rysowanie chmur) 

Cała nasza grupa w namiocie się skryła.( rysowanie trójkąta).  
 

 I jeszcze na koniec  afrykańskie safari czyli podziwianie i fotografowanie naturalnej przyrody, a 

zwłaszcza świata zwierząt w ich naturalnym środowisku. 
 
               https://www.youtube.com/watch?v=6erRthr4CPk 
 

 

 

   

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arodowisko_przyrodnicze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwierz%C4%99ta
https://www.youtube.com/watch?v=6erRthr4CPk


 


