PODSUMOWANIE PRZEDSZKOLNEJ AKCJI
„SPRAWIEDLIWY HANDEL”
prowadzonej w grupach dzieci 6 letnich

ZAJĘCIA NR 3

POKAZ MULTIMEDIALNY
„PRACUJĄCE DZIECI”
CELEM ZAJĘĆ BYŁO:
• wzbogacanie wiadomości na temat życia dzieci na różnych kontynentach,
• budowanie wiedzy o prawach dziecka – prawo do nauki, prawo do szacunku...

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. 6 latki obejrzały zdjęcia przedstawiające pracujące dzieci.
2. Wypowiadały się na ten temat. Porównywały życie dzieci w Polsce, Afryce

i Azji.
3. Pobawiły się w opowieść ruchową - „Podróż po Afryce”

Przykładowe zdjęcia z pokazu:

ZAJĘCIA NR 1

DZIECI W POLSCE I NA ŚWIECIE

CELEM ZAJĘĆ BYŁO:
• kształtowanie szacunku i życzliwości do dzieci z różnych stron świata,
• kształtowanie u dzieci świadomości posiadania własnych praw –
przypomnienie PRAW DZIECKA,
• kształtowanie postaw zrozumienia oraz akceptacji odmienności innych.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Przedszkolaki obejrzały w internecie zdjęcia dzieci z różnych stron świata.

Zobaczyły w jakich warunkach żyją ich rówieśnicy. Dowiedziały się co to jest
dyskryminacja, analfabetyzm, szacunek...
2. „W co się bawią nasi koledzy z.... ” - zabawy ruchowe z różnych stron świata
➢ zabawa z Egiptu „Ręce na kolana”
➢ zabawa z Indii „Kabadii” - (przykład zabawy w załączniku)

Przykładowe zdjęcia z pokazu:

ZAJĘCIA NR 2

SKĄD POCHODZĄ TE PRODUKTY?
CELEM ZAJĘĆ BYŁO:
• Zwiększenie wiedzy dotyczącej pochodzenia takich produktów jak:
- herbata
- kawa
- kakao
- pieprz

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1.
2.
3.
4.

Oglądanie produktów – rozmowa na ich temat: zapach, smak, przeznaczenie.
Pokazanie na mapie świata skąd pochodzą, gdzie się je uprawia.
Zabawa „Czarodziejski kuferek” - rozpoznawanie produktów po dotyku.
Zabawa ruchowa z Afryki - „Zabawa naśladowcza z patykami ”

ZAJĘCIA NR 4

KOLOROWANKI

CELE:
• zapoznanie się z popularnymi sposobami spędzania czasu przez sudańskie
dzieci,
• omówienie prawa do zabawy.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Oglądanie obrazków, rozmowa na ich temat - porównywanie zabaw dzieci –

u nas i w Sudanie.
2. Kolorowanie obrazków.
3. W ogrodzie przedszkolnym – zabawa ruchowa wybrana z ilustracji:
– chłopcy – piłka nożna
– dziewczynki – skoki przez skakankę.

ZAJĘCIA NR 5

SPRAWIEDLIWY HANDEL
CELE:
• zapoznanie się z pojęciem i akcją - jak wspierać sprawiedliwy handel.

PRZEBIEG ZAJĘĆ:
1. Rozmowa na temat niewolniczej pracy dorosłych i dzieci

- niskie płace
- biedne życie
2. Zapoznanie ze znakami Sprawiedliwego Handlu, objaśnienie dzieciom
dlaczego produkty oznaczane są takimi znakami.
3. Oglądanie filmu z serii „Było sobie życie” - ukazujący omawiane problemy.
4. Rozdawanie ulotek rodzicom.

