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Cele ogólne: 
 budzenie zainteresowań dzieci otaczającym światem 
 rozbudzanie ciekawości życiem mieszkańców naszej 

planety – Indian  
  budowanie systemu wartości 
 rozwijanie umiejętności społecznych dzieci 
 kształcenie mowy komunikatywnej poprzez 

wypowiedzi dzieci 
 rozwijanie aktywności twórczej 
 wdrażanie do szanowania odrębności etnicznych, 

zwyczajów ludzi innych ras. 
 



Cele operacyjne: 
  opisuje wygląd Indian na podstawie ilustracji w książkach, albumach 
 z uwagą słucha opowiadań, wierszy 
 pyta o niezrozumiałe fakty  
 opowiada o  życiu i zwyczajach Indian Dakota, 
  poznaje i opisuje wygląd  Indian,  sposób życia, odżywiania 
 wskazuje na mapie świata, globusie Amerykę 
 zna charakterystyczne przedmioty Indian (amulet, pióropusz, tipi, łuk). 
 wzbogaca słownik o nowe wyrazy: czółno, plemię, tipi, wigwam 
 podejmuje próby odegrania opowiadania za pomocą mimiki, rekwizytów, ruchu, gestu 
 słucha odgłosów dżungli 
 śpiewa piosenkę "Mały Indianin" 
 czyta proste wyrazy  
 koloruje obrazki Indian wg kodu 
 doskonali sprawność manualną poprzez malowanie rysowanie, lepienie 
 wykona instrumenty indiańskie 
 ilustruje ruchem taniec Indian 
 aktywnie bierze udział w zabawach sprawnościowych, ruchowych 
 pozna znaki migowe Indian 
 wykona pióropusz, bransoletkę, łapacz snów z różnych materiałów 
 bierze udział w zabawie odkrywczej ,rozwija zmysł dotyku, wzroku 
 tworzy świat Indian z różnych materiałów: szarego papieru, gazet 
 łączy różne techniki plastyczne 

 



Rozwijanie aktywności twórczej poprzez stosowanie różnych technik plastycznych. 
Wykonanie pióropuszy 



KODOWANIE – kolorowanie obrazka Indianina wg 
podanego kodu 



PROJEKTOWANIE I WYKONANIE 
ŁAPACZY SNÓW 





WULKANY AMERYKI POŁUDNIOWEJ -
EKSPERYMENTOWANIE 



WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM- spotkanie 
z Panią bibliotekarką -prezentacja multimedialna 

„Poznajemy zwyczaje Indian”. 



ZABAWY MUZYCZNO-RUCHOWE 



PROJEKTUJEMY STRÓJ INDIAŃSKI-
ZABAWY PLASTYCZNE 



EFEKT PROWADZONEGO PROJEKTU –WYSTAWA PRAC 
PLASTYCZNYCH DZIECI W HOLU PRZEDSZKOLA 



ZIELONA NOC W PRZEDSZKOLU POD HASŁEM-  
W INDIAŃSKIEJ WIOSCE 









PODCHODY NOCĄ – SZUKANIE SKARBU INDIAN 



 
 

PODSUMOWANIE PROJEKTU 
Prowadzone działania pozwoliły realizować liczne cele 

poznawcze takie jak poznanie zwyczajów Indian, 
rozwijanie ciekawości świata, pracę nad postawą 

otwartości na inność, kształtowanie wrażliwości na 
problemy społeczne, poszanowanie jedzenia i 

ekonomiczne gospodarowanie swoimi rzeczami. 
Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno u 

dzieci jak i rodziców. Posumowaniem wszystkich działań 
było zorganizowanie Zielonej nocy dla 60 dzieci 

sześcioletnich w przedszkolu. Galeria zdjęć wywoływała 
uśmiech na twarzach dorosłych. 
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