
Piątek 05.06.2020 

Temat tygodnia: Dzieci z całego świata 

Temat dnia: Chcę mieć przyjaciela.  

 

Dzień dobry! 

Dziś ostatni dzień tygodnia czyli…. P… PI… tak dziś mamy piątek. 

Kończymy tematykę związaną z dziećmi. W  przyszłym tygodniu przygotujemy 

dla Was również ciekawe i interesujące zabawy i zadania dotyczące…. A to 

niespodzianka ☺ Dowiecie się w poniedziałek. A teraz wykonujcie ostatnie w 

tym tygodniu zabawy i zaczynajcie weekend- czas odpoczynku. 

 

1. Symetryczne dorysowywanie brakujących połówek rysunków. 

Dziś zaczniemy od rysunków. Proszę dokończcie rysunki. Pamiętajcie, że 

linia przechodzi przez środek, więc z drugiej strony ten rysunek ma 

wyglądać tak samo. Pokolorujcie je oczywiście. 

 



 

  



2. Opowiadanie A. Świrszczyńskiej pt. „O wesołej Ludwiczce”. 

 

 

Kochani zapraszam do obejrzenia teatrzyku „O wesołej Ludwiczce”. 

Ludwiczka to wesoła dziewczynka, która wyrusza w świat, żeby znaleźć sobie 

przyjaciela. Po drodze czeka ją wiele przygód. Posłuchajcie kogo na swojej 

drodze spotykała dziewczynka; i czy w końcu udało jej się znaleźć 

wymarzonego przyjaciela. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5x7mJ3eMaMw 

 

Rozmowa na temat inscenizacji: 

- Kogo szukała Ludwiczka? Dlaczego? Z kim wędrowała? 

- W jaki sposób wszyscy sobie pomagali? 

- Jaka przygoda spotkała ją na końcu? Jaki okazał król z piernika? 

 

Na końcu Król powiedział zdanie:  

Przyjaciele naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi. 

Jak myślicie co ono może oznaczać?  

https://www.youtube.com/watch?v=5x7mJ3eMaMw


To przysłowie oznacza, że jeżeli bardzo lubimy swoich przyjaciół, lubimy jego 

kolegów czy przyjaciół i stają się oni też naszymi kolegami.  

 

Po tak ciekawym pełnym przygód opowiadaniu myślę, że już wiecie: 

W jaki sposób powinny zachowywać się dzieci, aby wszystkim było z nimi 

dobrze. 

3. Określanie cech postaci z opowiadania. Np.  

• Ślimak-powolny, mały, 

• Zając- szybki, pogodny, 

• Ludwiczka- przyjacielska, 

• Strach na wróble- chudy, 

• Król z piernika- dobry, 

• Świnka- ruchliwa. 

 

 

4. Zabawa ruchowa przy piosence 

Teraz czas na rozruszanie się. Już wykonaliście dużo zadań, więc nadszedł 

czas na tańce przy piosence pt. „Podajmy sobie ręce” 

 

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

 

Podczas zwrotki dzieci maszerują w miejscu lub po pokoju, kiedy leci refren w 

parze z mamą/ tatą/ rodzeństwem obracają się w podskokach w rytm muzyki.  

Możecie oczywiście wymyślić swoje ruchy. Zachęcam Was do tego.  

Tekst piosenki: 

 

1.Chociaż świat dokoła 

dziwny jest i wielki, 

a my tacy mali, 

mali jak kropelki 

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


 

Ref. Podajmy sobie ręce 

w zabawie i w piosence, 

w ogródku przed domem, 

na łące znajomej. 

Podajmy sobie ręce 

przez burze i przez tęcze, 

pod gwiazdą daleką, 

nad rzeczką i rzeką. 

 

2. Kiedy nagle z bajki 

zniknie dobra wróżka, 

kiedy szary smutek 

wpadnie do fartuszka 

 

Ref. Podajmy sobie ręce ... 

 

3. Choć nas czasem dzielą 

nieprzebyte góry, 

nieskończone drogi, 

zachmurzone chmury 

 

Ref. Podajmy sobie ręce ... 

 

Kochani porozmawiamy teraz o dziecięcych przyjaźniach. 

- Jaki wg Ciebie powinien być Twój  przyjaciel? 

- Czy przyjaciele powinni sobie pomagać? 

- Co byś zrobił, aby wszystkie dzieci w przedszkolu były szczęśliwe? 

5. Zabawa „Prawda czy fałsz?” 

 

Dzieci wybierają prawidłowe zachowania przyjaciela (klaskanie- prawda; 

tupanie- fałsz) 

- pomaga w trudnych chwilach, 

- umie pocieszyć smutnego kolegę, 

- kłamie, 

-można na nim polegać, 

- przezywa innych, 



-Często się obraża, 

- przezywa innych, 

- często się obraża, 

- Jest koleżeński, 

- zawsze mówi prawdę, 

- jest złośliwy, 

- jest troskliwy. 

6. Ostatnie ciekawe zadanie na dziś 

To zadanie trzeba wykonać pod nadzorem rodziców! 
Potrzebne będą: jakieś patyczki, słomki do napojów, butelka po wodzie, 
rękawiczka (obojętnie jaka). 
Waszym zadaniem będzie wkładanie rozsypanych patyczków do butelki ręką w 
rękawiczce z jednym placem.  
 
To już wszystko na dziś. 
Miłego weekendu, 
Pani Ania.  


