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Zabawy do wykorzystania w domu 

 

„DZIECI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA” 
 

 

 

 

Nasze propozycje mogą pomóc Wam radośnie  

i odkrywczo spędzić czas, kiedy trzeba 

przebywać w domu.  

 

Proponowane aktywności: 

 pokażą dzieciom podobieństwa zachowań, 

potrzeb i marzeń dzieci żyjących w 

różnych krajach, 

 ukażą dzieciom różnic  

w wyglądzie ich rówieśników z innych 

krajów świata oraz różnych warunków,  

w jakich żyją,   

 rozwiną zaciekawienie światem  

i  ciekawość poznawczą, 

 pozwolą przeżyć radość płynącą ze 

wspólnej zabawy.  

 

 

ZABAWA WPROWADZAJĄCA 

 

Zabawa „Kto to jest?”  

Przed zabawą starannie myjemy ręce. Zawiązujemy dziecku oczy i podchodzimy do niego lub 

przyprowadzamy rodzeństwo, czy innego domownika. Dziecko z zawiązanymi zgaduje, kto przed 

nim stoi jedynie poprzez dotykanie włosów, twarzy i ubrania. Po skończonej zabawie zadajemy 

pytania: 

 W jaki sposób rozpoznałeś, kto to jest?  

 Co by było, gdyby wszyscy mieli takie same oczy, nosy, włosy? 

 Czy chcielibyście żyć w świecie takich samych ludzi? 

 Czy ludzie w innych krajach wyglądają tak samo, jak ludzie w Polsce? 

 Czym się różnią? 

Poznamy wiec teraz różne dzieci i ich zabawy z różnych krajów.  
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EUROPA 

 

Wskazujemy dzieciom Europę na mapie świata (załącznik, str. 1). 

 

Opis dzieci: 

 

Dzieci w Europie mają białą skórę, różne kolory oczu i włosów. Większość z nich chodzi do 

przedszkola, a gdy mają 6 lub 7 lat, idą do szkoły. W Europie większość dzieci mieszka w ładnych 

domach i blokach, w których jest prąd i woda. Europejskie dzieci dostają zabawki od swoich 

rodziców i krewnych. Mają dużo czasu na zabawę nimi i mają dużo jedzenia. 

 

Pokazujemy dzieciom zdjęcie dzieci z Europy (załącznik, str. 2).  

 

Proponowane aktywności: 

 

1) Bańki mydlane – zabawa włoska 

Nalewamy do większej miski wodę z pieniącym sie mydłem. Każdemu dziecku nalewamy 

troszkę wody do kubeczka. Każde dziecko dostaje słomkę do napojów. Przez słomki dzieci 

puszczają kolorowe bańki. Zabawa ta jest bardzo stara  

i pochodzi z Włoch. Sprawia, że cały świat szybko staje się jak zaczarowany. 

   

2) Kłębek przyjaźni – zabawa słowiańska 

Jeśli w domu przebywa rodzeństwo, bawi się wspólnie. Jeśli jest tylko jedno dziecko, 

możemy zaangażować pluszaki i lalki, czyniąc z nich reprezentantów innych krajów, za 

których naprzemiennie będzie wypowiadać się dziecko i rodzic.  

Dzieci dostarczają informacji o swoich potrzebach, marzeniach i upodobaniach w czasie 

podawania „włóczkowego kłębka” do brata lub siostry, albo pluszaka. kolegi z grupy 

(tworzenie pajęczyny). Pajęczynkę rozplątują poprzez ponowne turlanie kłębka do osoby, od 

której otrzymały kłębek 

 

 

AZJA 

 

Wskazujemy dzieciom Azję na mapie świata (załącznik, str. 1). 

 

Opis dzieci: 

 

Dzieci w Azji mają śniadą cerę, ciemne włosy i oczy. Wiele z nich ma bardzo wiele rodzeństwa. Nie 

wszystkie dzieci w Azji chodzą do przedszkola, wiele z nich pracuje od najmłodszych lat, pomagając 

rodzicom. Wiele dzieci w Azji nie zna śniegu, u większości pada za to ogromny deszcz, zwany 

monsunem – przez ulice płyną wtedy prawdziwe rzeki deszczówki. Rodzice tych dzieci często 

pracują przy zbiorach herbaty, tropikalnych owoców lub w wielkich fabrykach.    

 

Pokazujemy dzieciom fotografię dzieci z Azji (załącznik, str. 3) 
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Proponowane aktywności: 
 

1) Taniec palcami – Tajlandia 

W Tajlandii jeden z narodowych tańców to taniec palcami. Tancerki mają nałożone na palce 

ruloniki, które optycznie wydłużają palce. Przygotowujemy dla siebie i dla zestaw takich 

ruloników z papieru. Następnie włączamy tajską muzykę i pokazujemy dzieciom różne ruchy 

palcami, które dzieci powtarzają, chodząc do rytmu po kole. Na koniec dzieci mogą 

przymierzyć „pazury” do zdjęcia. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fot. Magda i Marcin Musiałowie  

 

Tajska muzyka do wykorzystania: 

http://poznajemyswiat.pl/tajska-muzyka-2/  

 

2) Origami – Japonia  

Wiele prostych motywów można znaleźć w sieci z instrukcjami krok po kroku lub w postaci 

filmików. Polecamy: 

Tulipan - http://tipy.interia.pl/artykul_7157,jak-zrobic-tulipana-origami-instrukcja-krok-po-

kroku.html 

Kwiatek - https://www.youtube.com/watch?v=xNyu1K8eboc 

Robiąc kwiatek, dzieci wykonują elementy i rodzic je łączy.  

 

3) Kabaddi – Indie 

W Indiach milusińscy spędzają swój wolny czas, bawiąc się w „kabaddi”. Nazwa ta w języku 

hindi znaczy „utrzymać oddech”. Dzieci ustawiają w pociąg swoje zabawki – pluszaki lub 

klocki. Dzieci po kolei po sygnale dzwoneczkiem rozpoczynają bieg wzdłuż szeregu 

zabawek, krzycząc jednym tchem „kabaddi”. Jego zadaniem jest dotknąć jak największą 

liczbę zabawek. Rodzeństwo rywalizuje miedzy sobą, lub każdy walczy o jak najlepszy wynik 

własny.  

 

 

http://poznajemyswiat.pl/tajska-muzyka-2/
http://tipy.interia.pl/artykul_7157,jak-zrobic-tulipana-origami-instrukcja-krok-po-kroku.html
http://tipy.interia.pl/artykul_7157,jak-zrobic-tulipana-origami-instrukcja-krok-po-kroku.html
https://www.youtube.com/watch?v=xNyu1K8eboc
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4) Malowanie „świętej krowy” - Indie 

Opowiadamy dzieciom, że krowa jest najważniejszym zwierzęciem w kulturze Indii. Hindusi 

wierzą, że cały świat mieszka w ciele krowy. Krowy mają więc specjalne prawa – nie można 

im przeszkadzać, mogą chodzić po ulicach i siadać na torach. Dorosły daje dzieciom 

wydrukowane kontury krowy.  

Zadaniem dzieci jest jak najciekawiej przyozdobić hinduskie „święte zwierzę”. Należy 

przygotować: bibułę, klej, cekiny, koraliki, kleje brokatowe, kolorowe włóczki, farby. 

 

 

 

AMERYKA PÓŁNOCNA 

 

Wskazujemy dzieciom Amerykę Północną na mapie świata (załącznik, str. 1). 

 

Opis dzieci: 

 

Dzieci w Ameryce Północnej mają kolorowe zabawki i często mieszkają w nowoczesnych domach. 

Mają różne kolory włosów, oczu i skóry – ich rodzice i dziadkowie przybyli tu z różnych kontynentów. 

Dzieci amerykańskie chodzą do przedszkoli, ich rodzice zwykle długo pracują w wysokich 

wieżowcach. Dzieci te uczą się różnych języków obcych od najmłodszych lat, by porozumieć się  

z ludźmi z różnych kontynentów. Lubią jeździć na deskorolkach i grać w baseball.  

 

Pokazujemy dzieciom zdjęcie dzieci z Ameryki Północnej (załącznik, str. 4)   

 

Dawniej Amerykę Północną zamieszkiwali Indianie, którzy nosili pióropusze i spali w tipi. Dziś 

zostało już ich niewielu, przetrwały jednak zabawy, w jakie bawiły się indiańskie dzieci. 

 

Proponowane aktywności: 

 

1) Domowe Podchody (zabawa terenowa 

Indian Ameryki Południowej)    

Ponieważ założenie zabawy jest takie, 

że nie możemy wyjść z domu, 

organizujemy podchody wewnątrz! 

Do zabawy zapraszamy 3 ludziki LEGO 

lub inne małe figurki. Robimy 3 

papierowe „tipi”, takie, by ludziki lub 

figurki zmieściły się do środka. 

Ozdabiamy je. 

Malujemy 15 strzałek na 1 cm, po 5 w 

innym kolorze. Wycinamy je.  

Dorosły lub rodzeństwo wychodzi z 

pokoju, a dziecko chowa w tipi w 

skomplikowanych kryjówkach, a w nich 

ludziki. Drogę od wejścia do pokoju do miejsc, gdzie ukryte są tipi, wskazują kolorowe 

strzałki.  

Trzeba odnaleźć wszystkie ludziki i nadać im indiańskie imiona. Następnie szukający i 

ukrywający zmieniają się rolami. 
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2) Toczenie jajek (USA)  

Na Wielkanoc amerykańskie dzieci toczą gotowane jajka łyżkami po trawie na wyścigi. 

Dzieci dzielą się na dwie grupy i przeprowadzamy zabawę w wersji zmodyfikowanej – grupy 

ustawiają się w dwa szeregi i dzieci na wyścigi toczą drewnianą łyżką jajko-niespodziankę 

do ustawionego wcześniej znacznika i powrotem. Dziecko, które przetoczy jajko do 

znacznika i powrotem, przekazuje drewnianą łyżkę kolejnej osobie. Zwycięża szereg, z 

którego wszystkie dzieci szybciej przetoczą jajko.  

 

 

  

AMERYKA POŁUDNIOWA 

 

Wskazujemy dzieciom Amerykę Południową na mapie świata (załącznik, str. 1). 

 

Opis dzieci: 

 

Dzieci w Ameryce Południowej to głównie dzieci indiańskie. Mają one ciemne włosy i oczy oraz 

ciemniejszą od nas skórę. Dzieci w Ameryce Południowej, jeśli mieszkają w miastach, chodzą do 

przedszkola, a jeśli mieszkają w wioskach, to często od najmłodszych lat pomagają rodzicom  

w uprawach bananów, pomarańczy, papai i innych egzotycznych roślin. Dzieci te banany  

i pomarańcze jedzą prosto z drzewek. Wiele zabawek robią sobie same, na przykład z łupin po 

kokosach. Dzieci indiańskie uwielbiają tańczyć – od przedszkola uczą się różnych tańców ze swoich 

krajów.   

 

Pokazujemy dzieciom zdjęcie dzieci z Ameryki Południowej (załącznik, strona 5). 

 

Proponowane aktywności: 

 

1) Enchoque – zabawka z Boliwii  

Enchoque jest znane u nas jako „kulo łapka”. Jest to boliwijska zabawka wykonana z 

drewnianego kubka, sznurka i drewnianej kulki. Można wykonać ją też z plastikowego kubka 

i piłeczki pingpongowej. Wspomaga u dzieci koordynację ruchową. Zabawa polega na tym, 

by tak machnąc kubkiem, żeby kulka wpadła do kubka. Koszt wykonania enchoque to około 

2-3 zł. 

 

Po przygotowaniu zabawki, robimy konkurs – kto na 10 prób najwięcej razy złapie kuleczkę 

do kubka. Jeśli jest duch rywalizacji, można robić kolejne rundy. Można również 

przeprowadzić konkurs dla prawej i lewej ręki. 

 

Jak zrobić enchoque: 
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 Fot. 

Fot. Magda i Marcin Musiałowie  

 
2) Skakanie w workach – (Kolumbia)  

Jest to ulubiona zabawa dzieci kolumbijskich plantatorów kawy, którzy pod dostatkiem mają 

parcianych worków w które pakują zebrane ziarenka. 

Dziecko (lub dzieci) staje przed wolną przestrzenią pokoju lub przedpokoju. Wchodzi do 

poszewki na poduszkę (może być to również specjalnie uszyty worek 50 x 70 cm do tej 

zabawy). Dziecko skacze w workach do oznaczonego celu i wraca na linię startu. 

Utrudnieniem może być skakanie w kapeluszu – plantatorzy kawy noszą białe lub słomkowe 

kapelusze. Jeśli dziecko zgubi kapelusz, musi założyć go na głowę, zanim będzie 

kontynuować skoki. Jeśli uczestnik jest jeden, wykonuje kilka prób, tak, by uzyskać jak 

najlepszy czas (mierzony zegarkiem lub stoperem przez dorosłego). Jeśli skacze rodzeństwo 

– jeśli mamy wystarczającą ilość miejsca i dwa worki, zabawa może mieć formę wyścigów.  
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 Fot. Magda i Marcin Musiałowie  
 

AUSTRALIA 

 

Wskazujemy dzieciom Australię na mapie świata (załącznik, str. 1). 

 

Opis dzieci: 

 

W Australii mieszkają Aborygeni, którzy mają ciemną skórę. Ich dzieci bawią się bumerangami i uczą 

się gry na najstarszym instrumencie świata, jakim jest didgeridoo. W miastach Australii mieszkają 

dzieci, których rodzice pochodzą z rożnych stron świata – przede wszystkim z Wielkiej Brytanii  

i Chin. Wszystkie dzieci w Australii uczą się języka angielskiego, bo jest to urzędowy język. Te dzieci 

są bardzo tolerancyjne i otwarte, bo ich koledzy i koleżanki z przedszkola często wyglądają zupełnie 

inaczej i mają rozmaite tradycje. Dzieci w Australii bawią się maskotkami przypominającymi 

kangury, emu i koale.   

 

Pokazujemy dzieciom zdjęcie dzieci australijskich Aborygenów (załącznik, strona 6). 

 

Proponowane aktywności: 

 

1) Kolorowanie bumerangów  

Wycinamy z kartonu kształt bumeranga i wręczamy je dziecku/ dzieciom. Pokazujemy 

dzieciom sztukę aborygenów – obrazy z kropeczek.   
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Fot. Magda i Marcin Musiałowie 
 

Dzieci malują kropeczkami bumerangi. Starsze dzieci mogą ozdobić bumerangi symbolami 

Aborygenów. Symbole i ich znaczenie można znaleźć tu: 

http://poznajemyswiat.pl/aborygenska-sztuka/ 

 

2) Didgeridoo  

http://poznajemyswiat.pl/aborygenska-sztuka/
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Fot. Magda i Marcin Musiałowie 
 

Australijskie didgeridoo jest najstarszym instrumentem świata. Pewnego dnia jeden z Aborygenów 

przechodził koło leżącego na termity ziemi długiego grubego kija. Zauważył, że w środku wydrążyły 

tunel przez całą długość kija. Wygrzebał ze środka termity, następnie rozpalił ognisko i wypalił 

wnętrze kija. Zaczął w niego dmuchać. Tak powstał pierwszy przedmiot służący do grania potocznie 

zwany instrumentem.  

Aby zrobić didgeridoo, przed Dorosły kupuje trzy kawałki rury PCV o różnych szerokościach po 50 cm 

oraz dwie złączki (tak, żeby cieńsza przechodziła w grubszą i najgrubszą). Dziecko ozdabia rury 

kropkami i symbolami Aborygenów, wykorzystując niepotrzebne lakiery do paznokci. Jeśli jest 

więcej dzieci, każdy może ozdabiać jedną część rury. Dorosły składa rurę w całość, gdy lakier 

wyschnie. Można na koniec przyozdobić rurę symbolem kangura czy emu. 

 

 

 

AFRYKA 

 

Wskazujemy dzieciom Afrykę na mapie świata (załącznik, strona 1). 

 

Opis dzieci: 

 

Afrykańskie dzieci mają czarną lub brązową skórę, ciemne włosy i oczy. Wiele z nich mieszka  

w bardzo prostych domkach zrobionych z patyków lub bambusa i pokrytych liśćmi palmy. Przed ich 

chatkami rosną banany, kokosy i mango, które dzieci mogą jeść prosto z drzewek.  
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W Afryce tylko nieliczne dzieci chodzą do przedszkola. Niektóre niestety nie chodzą również do 

szkoły, gdyż mają do niej daleko lub rodzice wolą, aby pomagały w gospodarstwie. Afrykańskie 

dzieci najczęściej bawią się zabawkami, jakie same sobie zrobią. Lubią taniec, ruch  

i grę na różnego rodzaju grzechotkach i bębenkach. 

 

Pokazujemy dzieciom zdjęcie dzieci z Afryki (załącznik, strona 7). 

 

Proponowane aktywności: 

 

1) Koussir (Tunezja)  

Dzieci ustawiają się w szeregu. W Afryce dzieci bawią się patyczkami, My w domowej wersji 

możemy wykorzystać łyżki i widelce. Wręczamy łyżkę dziecku. Ono kładzie ją przed sobą i 

przeskakuje, a następnie idzie na koniec szeregu (utworzonego z dorosłego lub Dorosłego 

oraz rodzeństwa, czy i innych domowników). Wręczamy łyżkę drugiej osobie. Ta przeskakuje 

sztuciec położony przed dziecko, dokłada swój i również go przeskakuje. Następnie wraca 

na koniec. Kolejno dzieci i dorosły skaczą przez ciąg łyżek i widelców i dokładają kolejne. 

Można utrudniać zabawę, nakazując skoki 

na jednej nodze. 

 

2) Malowanie twarzy w plemienne wzory 

(różne kraje, na przykład małe wyspy 

należące do Madagaskaru)  

Przygotuj zmywalne farby do twarzy  

i namaluj dzieciom na twarzy proste 

etniczne wzory.  

Może temu towarzyszyć nadawanie 

afrykańskich imion lub przedstawianie się 

po etiopsku – w Etiopii nazwiskiem jest 

imię ojca, każde dziecko przedstawia sie 

więc swoim imieniem i imieniem taty. 

 

 

 

 

 

 

ZABAWA PODSUMOWUJĄCA 

 

Obieranie jabłek 

 

Jest to dynamika, która ma na celu pokazać dzieciom, że jabłka mogą wyglądać bardzo różnie na 

zewnątrz, ale są takie same w środku – gdy się je przekroi. Opiekun przynosi miskę różnych jabłek. 

Pyta dzieci o kolor i wielkość owoców oraz czym jeszcze się różnią (na przykład ogonkiem czy 

różnymi plamkami). Następnie opiekun obiera każde jabłko i pyta dzieci, jak teraz wyglądają 

jabłka. Po obraniu jabłka są bardzo do siebie podobne. Następnie szukamy analogii pomiędzy 

jabłkami a ludźmi. Dzieci na całym świecie lubią się bawić i śmiać. Potrzebują być kochane przez 

swoich rodziców i chcą mieć przyjaciół. Dla wszystkich dzieci ważna jest radość i przebywanie  

z rówieśnikami. 

Fot. Magda i Marcin Musiałowie 
t
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Zapoznaj się z naszymi Warsztatami Podróżniczymi dla przedszkoli, szkół, 
bibliotek i domów kultury. Odkryj Podróżnicze Urodziny. Pobuszuj w Kufrze 

Pomysłów. Zaplanuj z nami Piknik. Polub nas na FaceBooku!  www.poznajemyswiat.pl 

 

NA KONIEC 

 

Proponujemy Dzieciom założenie Klubu Przyjaciół Dzieci Świata. Kto pragnie należeć do tego klubu  

i szanować wszystkie dzieci (zaczynając od tych w swoim przedszkolu, szkole, sąsiedztwie), macza 

swoją rączkę w kolorowej temperze i odciska na dużym arkuszu papieru. Mogą to zrobić wszyscy 

chętni domownicy. 

 

 

TWÓRCZA ZABAWA NA KOLEJNE DNI 

 

Przynosimy milusińskim różne fotografie dzieci z różnych zakątków świata. Każde dziecko dostaje 

jedno małe zdjęcie. Ma je przykleić do kartki A4 i domalować dziecku na fotografii jego świat.  

 

 

 

 

 

 
W niniejszym opracowaniu wykorzystano własne zdjęcia i darmową grafikę z www.freepik.com.  

Załącznik do scenariusza zawiera mapę świata i zdjęcia dzieci z różnych kontynentów. 

 

 

http://www.freepik.com/

