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Temat dnia: CZY MOGĘ KOGOŚ ODWIEDZIĆ? 

 
Cele: zapoznanie dzieci z zasadami dobrego wychowania obowiązującymi gości i gospodarzy. 
  

1. Jestem kulturalny – zabawa integracyjna. 
Rodzic gra na dowolnym instrumencie, dziecko porusza się po pokoju. Gdy Rodzic mówi: 
– dzień dobry –  dobieramy się w pary i, trzymając się za ręce, wykonujemy dwa przysiady, 
– do widzenia – zmieniamy parę, robimy haczyki i podskakujemy wokoło, 
– przepraszam – zmieniamy parę i przybijamy piątki   

 

2. Zabawy matematyczne 

 "Kopiujemy figury" – odwzorowujemy kształty. Rodzic rysuje kształty figur geometrycznych (koło, 

kwadrat, trójkąt, prostokąt), zadaniem dziecka jest rysowanie pod nimi takich samych figur. 

 "Od najmniejszego do największego" – Rodzic rysuje dziecku sześć kół o różnej wielkości. Dziecko 

wycina sześć kół i układa od najmniejszego do największego, zaczynając od lewej strony. 

 " Mierzymy stół" – do tej zabawy potrzebujemy linijkę. Dziecko przykłada linijkę i mierzy. Sprawdza ile 

długości linijek potrzeba aby dowiedzieć się jaką długość i szerokość ma stół. Rodzic w razie potrzeby 

pomaga. 

 

3. Nad przepaścią – zabawa z elementami równowagi. 
Rozkładamy dwie skakanki wzdłuż pokoju. Mówimy dziecku: To lina, pod nią jest przepaść, zapraszam 

do przejścia na drugą stronę. Dziecko z wyciągniętymi na boki rękoma po kolei idzie po skakankach jak 

po linie (stopa za stopą). Następnie może być zamiana rolami i rodzic przechodzi po skakance. 
  

4. Jak się zachować, gdy do kogoś przychodzimy i gdy kogoś zapraszamy? – rozmowa na temat 

zasad dobrego wychowania na podstawie doświadczeń dziecka i wiersza Kwoka Jana Brzechwy.   
Rodzic czyta wiersz, następnie odtwarza piosenkę  Kwoka z filmu  Akademia Pana Kleksa.  

 https://www.youtube.com/watch?v=3Zdt_WV_TT0&list=PLpZ81D-sBsJ-wlqdSON3uPBl3weKBl34X 

 
Kwoka Jan Brzechwa 

Proszę pana, pewna kwoka 

Traktowała świat z wysoka 

I mówiła z przekonaniem: 

„Grunt to dobre wychowanie!” 

Zaprosiła raz więc gości, 

By nauczyć ich grzeczności. 

Osioł pierwszy wszedł, lecz przy tym 

W progu garnek stłukł kopytem. 

Kwoka wielki krzyk podniosła: 

„Widział kto takiego osła?!” 

https://www.youtube.com/watch?v=3Zdt_WV_TT0&list=PLpZ81D-sBsJ-wlqdSON3uPBl3weKBl34X


Przyszła krowa. Tuż za progiem 

Zbiła szybę lewym rogiem. 

Kwoka, gniewna i surowa, 

Zawołała: „A to krowa!” 

Przyszła świnia prosto z błota. 

Kwoka złości się i miota: 

„Co też pani tu wyczynia? 

Tak nabłocić! A to świnia!” 

Przyszedł baran. Chciał na grzędzie 

Siąść cichutko w drugim rzędzie, 

Grzęda pękła. Kwoka wściekła. 

Coś o łbie baranim rzekła 

I dodała: „Próżne słowa, 

Takich nikt już nie wychowa, 

Trudno… Wszyscy się wynoście!” 

No i poszli sobie goście. 

Czy ta kwoka, proszę pana, 

Była dobrze wychowana? 

 

Zadajemy dzieciom pytania: Dlaczego kwoka zaprosiła gości? 

 Co zrobili: osioł, krowa, świnia, baran?  

Co zrobiła gospodyni – kwoka?  

Kwoka źle się zachowała jako gospodyni. Była niemiła, krzyczała, wyśmiewała swoich gości. Goście nie 

uważali i zniszczyli dom kwoki.  

Jak należy się zachowywać, gdy zaprosi się gości? 

 Jak należy się zachować, gdy idzie się do kogoś w gości? 
  

5. Czy mogę kogoś odwiedzić? – zabawa dydaktyczna. 
Dzielimy domowników na dwie grupy. Pierwsza grupa wychodzi z sali i za chwilę puka do drzwi. Druga 

grupa – dzieci w sali – odpowiada: Proszę. Pierwsza grupa wchodzi, mówiąc: Dzień dobry. Druga grupa 

odpowiada: Dzień dobry. Podają dłonie gościom na przywitanie. Rodzic  mówi: Zapraszamy gości, 

proszę usiąść. Wszyscy siadają. Rodzic „gospodarz” mówi: Co macie ochotę robić? Pierwsza grupa 

odpowiada, np. Chcemy śpiewać i tańczyć. Druga grupa wymienia znane piosenki np.: Misiowata 

hulajnoga, Jadę pociągiem prawdziwym… Pierwsza grupa wybiera utwory do śpiewu i tańca. Rodzic 

odtwarza wybrane piosenki. Wszyscy razem tańczą i śpiewają. Pierwsza grupa mówi: Dziękujemy za 

zaproszenie i miłą zabawę. Do widzenia. Druga grupa odpowiada: Do widzenia. Dziękujemy. Podają 

dłonie gościom na pożegnanie. Rodzic podpowiada dzieciom, co należy mówić w danych sytuacjach. 
  

6. Grupa przyjaciół – wykonanie ludzików z rolek papieru toaletowego. 
Dzieci wykonują ludziki: z rolek papieru toaletowego robią tułów, z papieru kolorowego – głowę, nogi i 

ręce, a z krepiny – włosy. Ustawiają wykonane postaci w kręgu i opowiadają o nich. Wspólnie bawią się 

ludzikami. 
 

 


